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hSALAR V7.AA – Calcul salarii începând cu luna ianuarie 2021
Reglementări:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OUG 192/05.11.2020 pentru modificarea şi completarea LG 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din LG 81/2018 privind
reglementarea activităţii de telemuncă (MO 1092/06.11.2020)
LG 278/27.11.2020 pentru aprobarea OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi … (MO
1166/02.12.2020)
OUG 211/04.12.2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea OUG 132/20 (MO 1189/07.12.2020)
HG 1046/04.12.2020 privind completarea HG 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor
acordate în baza OUG 132/2020 (MO 1199/09.12.2020)
LG 282/08.12.2020 pentru aprobarea OUG 132/2020 (MO 120/09.12.2020)
LG 296/18.12.2020 pentru modificarea Legii 227/15 privind Codul fiscal (MO 1269/21.12.2020)
LG 298/24.12.2020 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 1293/24.12.2020)
OUG 220/30.12.2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative (MO 1326/31.12.2020)
OUG 226/30.12.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene (MO 1332/31.12.2020)
HG 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO 40/13.01.2021)
Ordinul 51/18.01.2021 privind modificarea şi 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 59/19.01.2021)

Principalele noutăţi:
✓ Constante şi funcţii actualizate pentru 2021
✓ Clasificarea ocupaţiilor sincronizată cu Revisal 6.0.8.
✓ Actualizare formulare în Deduceri personale, rotunjire deduceri după noua regulă
✓ Eliminare calcul facilităţi pentru indemnizaţii supraveghere copil, reducere timp de muncă
✓ Nou fişier Telemuncă, pentru calculul dreptului de 400 lei la telesalariaţi
✓ Din Centralizator obligaţii se pot exporta plîţile în Ordinul de plată multiplu electronic - OPME
✓ (pentru plăţi electronice din contul de trezorerie)
✓ Declaraţia 205 se poate depune pentru anul 2020
✓ Partea I a documentaţiei actualizată la legislaţia de la sfârşitul anului 2020

Rămân de rezolvat:
➢ Modul de calcul cu salariul minim în luna ianuarie
➢ SAL-MEDIU de înscris în constante, după apariţia Legii bugetului pe 2021 (utilizatorul poate să rezolve)
➢ Adaptarea la D112 şi D100 pentru 2021

