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hSALAR V7.2A Calcul salarii în 2017 şi Declaraţia 205 pentru 2016
Reglementări
1.) Ordinul 3695/27.12.2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor
sociale datorate de persoanele fizice (MO 1068/30.12.2016)
2.) Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (MO 688/10.09.2015), descărcabilă cu modificările şi completările ulterioare şi
Norme de pe site-ul ANAF, modificată de: OUG 3/06.01.2017 (MO 16/06.01.2017)
3.) HG 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO 15/06.01.2017)
4.) HG 877/23.11.2016 pentru modificarea şi completarea HG 500/2011 privind registrul de evidenţă a salariaţilor şi pentru
aplicarea unitară a unor dispoziţii legale (MO 963/28.11.2016)
5.) Legea 218/17.11.2016 pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă (MO
931/18.11.2016)
6.) Ordinul 2218/28.11.2016 privind stabilirea valorii nominale a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2016 (MO
983/07.12.2016)
7.) Ordinul 4947/2018/1840/906/08.09.2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de
dezvoltare tehnologică (MO 716/16.09.2016)
8.) Ordinul 872/5932/2284/2903/23.12.2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie pentru calculator (MO 22/09.01.2017)

Calcul salarii în 2017:
•

actualizare Perioade, Constante şi funcţii cu datele valabile pentru ianuarie 2017

•

categorii de personal actualizate

•

Stat de salarii - calcule adaptate pentru ianuarie 2017

•

Adeverinţe:
o Adeverinţă stagiu şomaj – acum şi în Office
o Adeverinţă pt. creştere copil – actualizată, cu venituri pe 24 luni
o Adeverinţă de venit şi impozit – din Personal, D205 nu mai conţine salariile

•

COR – actualizat în concordanţă cu ultima versiune Revisal

•

Listă informaţii pt.Revisal – nouă listă cu modificările intervenite, numai cu opţiunea Excel

•

documentaţie - prezentarea modificărilor aduse de noul Cod fiscal privind tipurile de venituri,
impozitul şi contribuţiile datorate, centralizatoare pe diverse tipuri de venituri

D205 pentru 2016:
o se includ veniturile din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii, jocuri de
noroc cu impunere finală, alte surse. Nu se mai declară veniturile din salarii
o fişe alte venituri şi format declaraţie adaptat, adeverinţă nouă
Noutăţi tehnice - noi utilitare:
Update bază de date
export toate câmpurile unui fişier în XLS şi XML
Se vor actualiza prin update (inclus în preţ): D112 pentru ianuarie, calculul salariilor pentru februarie

