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hSALAR V7.5C –  

hSALAR V7.5C - Modificări în calcul impozit şi contribuţii,  
declaraţii, soluţii GDPR 

 

Reglementări mai importante 

• OUG 18/15.03.2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 
260/23.03.18)  

•  LG 72/22.03.2018 privind aprobarea OG. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 
260/23.03.2018)  

•  Ordinul 888/27.03.2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) 
„Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ (MO 279/29.03.2018)  

• OUG 25/29.03.2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-
bugetare (MO 291/30.03.18)  

• LG 81/30.03.2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă (MO 296/02.04.2018)  

•  LG 88/04.04.2018 privind aprobarea OUG. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 
315/10.04.2018)  

•  LG 86/04.042018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri (MO 313/10.04.2018)  

• Legea 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată pe site-ul ANAF  

•  HG 354/16.05.2018 pentru modificarea şi completarea Normelor  de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
HG 1/2016 (MO 442/25.05.2018)  

• Ordinul 1931/1615/598/04.05.2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a 
„Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate“ 
(MO 402/10.05.2018)  

•  Ordinul 1203/10.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 
formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 
424/18.05.2018)  

• Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date ..(Regulamentul general privind protecţia datelor) 

 

       Prin modificări succesive a legislaţiei, au intrat în vigoare noi modificări, dintre care amintim: 

o Introducerea declaraţiei unice pentru persoane fizice 

o Posibilitatea de a opta lunar pentru redirecţionarea unei cote de 2%, respectiv 3,5% în cazul 

serviciilor sociale acreditate din impozitul reţinut, pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau 

unităţilor de cult 

o Pentru persoanele cu venituri din drepturi de autor, arendă, diverse asocieri, precum şi cu venituri 

din activităţi sportive se prevede în unele cazuri şi calculul unor contribuţii (CAS, CASS după caz) de 

către plătitorii de venit. Condiţiile în care se calculează aceste contribuţii sunt destul de complexe. 

Persoanele din aceste categorii reapar în Stat şi  D112, chiar dacă nu datorează contribuţii 

o  S-a schimbat modelul D112 şi D100. În D112 se introduc - printre altele – modificările de mai sus. 

Persoanele exceptate de plata contribuţiilor la nivel salariu minim se pot marca. D100 s-a adaptat la 

prevederile actuale. 

 

 

 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/legislatie/codul_fiscal/!ut/p/a1/lZHNCoJAEICfxYNXd1KQpdtq4SKUHVrUvcQK_oF_rJav3yYRSWU1txm-b4aZQRxFiDfiUuZiKNtGVLec2ye6ojY1sekDDWwgLg0wYwEA2AqIFQAfgsDcx2TrKB_vGXZVwbPu_gLw0_wH4AXYUoB53DjUtWD3rz-f722--iHiSytOHSZg6UTzDq87-IjnVZtM_4hJk1g4R1ymWSpTaZylKhfD0PVrHXQYx9EQjcgM2erwji_afkDRE4a6mjEWQXmoQ9wTTbsCnNXseQ!!/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0gxSDZIMjgySjg0RDQwQUM1RlNWR1UzMDg2/


       Prin upgrade se asigură: 

✓ posibilitatea de a dispune de o parte din impozitul reţinut 

✓ completarea noului model al adeverinţei de şomaj  

✓ introducerea unor noi categorii de personal, pentru aplicarea noilor prevederi 

✓ completarea D112 conform noii structuri 

✓ la această dată, structura informatică a noii D100 nu a fost publicată. Vom asigura 

actualizarea prin update. 

✓ În privinţa protecţiei datelor personale:  

o ştergerea opţională a unor informaţii (starea sănătăţii, situaţia militară),  

o document nou - Consimţământ GDPR  - pentru acordul personalului cu privire la 

prelucrarea datelor 

o document de inventariere a proceurilor de evidenţă a angajaţilor şi măsuri propuse. 

  


