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hSALAR V7.4A –
Calculul salariilor de la 1 ianuarie 2018
Reglementări (cele mai importante)
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OUG 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 885/10.11.2017)
OUG 82/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 902/16.11.2017)
HG 842/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO 950/29.11.2017)
OUG 88/29.11.2017 pt. modif. Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (MO 974/07.12.2017)
OUG 95/06.12.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanţelor salariale (MO 991/13.12.2017)
OUG 99/14.12.2017 pentru modificarea şi completarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate (MO 1005/19.12.2017)
HG 905/14.12.2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (MO 1005/19.12.2017)
OUG 103/14.12.2017 pt. modif. unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale (MO 1010/20.12.2017)
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr. 3/03.01.2018 (MO 5/03.01.2018)
Ordinul 3726/19.12.2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind
definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice (MO 1038/29.12.2017)
Ordinul 15/2018/1311/2017 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (MO 31/12.01.2018)
HG …. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin HG 1/2016 (proiect)
Ordinul 1209/999/180/2018 pentru aprobarea modelului ...„Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ (MO 101/02.02.2018)
Ordinul 1243/05.02.2018 privind completarea unor reglementări contabile (MO 120/07.02.2018)
OUG 3/08.02.2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare (MO 125/08.02.2018)

Noutăţi în calculul salariilor
o modificarea contribuţiilor datorate, modificarea bazelor de calcul şi a cotelor aplicate
o noi cote de impozitare a veniturilor, deduceri personale modificate
o concedii medicale – stagiu minim necesar: 6 luni din ultimele 12, contribuţiile datorate pentru
indemnizaţii s-au modificat
o angajatorul reţine numai impozit pentru o serie de venituri
o OUG 3/18 modifică o serie de calcule
Noutăţi în hSALAR V7.4A
✓ adaptarea categoriilor de personal, a fişierelor Personal, Deduceri personale, Indemnizaţii de
asigurări sociale, Stat de salarii, Fişe de evidenţă etc. la modificările intervenite
✓ adaptarea formularelor în domeniul concediilor medicale
✓ adaptarea formulelor contabile
✓ elaborarea Declaraţiei 205 pentru 2017
✓ Declaraţia 112 pentru 2018
✓ NOU - Opţiune pentru completarea Declaraţiei 100

