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hSALAR V6.9C –
Upgrade Modificare cote CAS
şi evidenţă timp de lucru
Reglementări
* Ordinul 581/08.09.14 pentru stabilirea documentelor justificative privind
dobândirea calităţii de asigurat (MO 685/19.09.14)
* Legea 123/19.09.14 pt. modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (MO
687/19.09.14)
* Legea 126/23.09.14 pentru modificarea OUG 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului… (MO 700/24.09.14)
* HG 119/19.02.14 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării
forței de muncă, aprobate prin HG 174/2002 … (MO 197/20.03.2014)

1. Noutăţi în legislaţie/declaraţii
o
o
o
o

cotele CAS angajator au scăzut cu 5% pentru fiecare condiţie de muncă de la 1
octombrie
Declaraţia 112 conţine noi validări, coduri suplimentare
dovada calităţii de asigurat în sistemul asigurărilor de sănătate se face online
sau de către angajator, cu ajutorul unei adeverinţe modificate
adeverinţă stagiu şomaj

2. Noutăţi în hSALAR V 6.9C
 cote CAS angajator ajustate
 Adeverinţă asigurat CASS adaptată noului model



Adeverinţă stagiu şomaj – nou document listabil din Personal
evidenţa mai complexă a timpului de lucru:
 evidenţă compensare ore suplimentare, din care plătite, sold de reportat
 evidenţă ore lucrate în zile de sărbători legale
 evidenţă ore lucrate în zile de repaus, cu posibilitatea introducerii
pontajelor zilnice pentru salariaţi care lucrează sâmbătă sau duminică şi au
zile repaus în alte zile.
 evidenţă ore compensări zile repaus, cu sold reportat de la o lună la alta
 calcul sporuri pentru:
o ore suplimentare
o ore lucrate în zile de repaus
o ore noapte
 posibilitatea de a introduce program de lucru inegal







adaptare la noile validări din Declaraţia 112
încărcare salariu mediu brut pentru verificare puncte de pensie
introducere cod nou pentru zilieri (_N = neasigurat)
utilitar de schimbare evidenţă prezenţă din lunară în pe zile şi invers
utilitar de verificare existenţă angajaţi din Personal în Deduceri, Prezenţă,
Stat de salarii

