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hSALAR V6.8B - 

Upgrade Declara ţia 112 şi facilit ăţi noi  

Reglement ări  

* LG nr.571/2003 privind Codul fiscal cu norme, cu modific ările şi complet ările 
valabile la 01.01.2014, desc ărcabil ă de pe www.anaf.ro  

* Ordinul 1977/2757/1580/23.12.2013 privind modific area Ordinului 1045/2084/793/2012 
pentru aprobarea modelului, con ţinutului, modalit ăţii de depunere şi de gestionare a 
„Declara ţiei privind obliga ţiile de plat ă a contribu ţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi eviden ţa nominal ă a persoanelor asigurate“ (MO 57/23.01.2014) 

 

1. Nout ăţi in Declara ţia 112 din ianuarie 2014 
 

� s-a introdus raportarea lunar ă, într-o sec ţiune distinct ă, a datelor detaliate 
pe asigurat pentru impozitul pe veniturile de natur ă salarial ă şi asimilate, 
colaboratori etc. 

� veniturile pl ătite în luna curent ă pentru perioade anterioare se raporteaz ă 
distinct, cu contribu ţiile si impozitul aferent 

� s-au reproiectat unele subcapitole, inserându-se no i informa ţii 
� a intrat în vigoare impozitul şi CASS re ţinut pentru veniturile din arendare de            

o către pl ătitor. Acestea se introduc şi în D112. 
� au fost modificate mai multe nomenclatoare 
� s-au introdus o serie de valid ări noi  

 
2. Nout ăţi în hSALAR V 6.8B 
 

• posibilitate de introducere a veniturilor pl ătite pentru alt ă perioad ă în luna 
curent ă (hot ărâre judec ătoreasc ă, bonusuri, al 13-lea salariu, restan ţe etc.) 

• categorii de personal  redefinite în func ţie de noile nomenclatoare/valid ări   
• tip prezen ţă nou, dedicat pentru eviden ţă concediu cre ştere copil , eviden ţă şi 

raportare plecare/revenire în CCC 
• actualizare fereastr ă subven ţii/reduceri contribu ţie şomaj  
• reinterpretare eviden ţă prezen ţă şi indemniza ţie pentru colaboratori 
• list ă mai compact ă Centralizator obliga ţii  
• vizualizare date complete/pe anexe D112 în Excel/OpenOffice  
• listare Adeverin ţă concedii medicale pe 12 luni  - mai complex ă     
• nou – lista Centralizator concedii medicale  
• utilitar nou – Recalcul general  – efectueaz ă la lansare opera ţiile de recalcul 

în toate fi şierele, totalizare indemniza ţii, generare şi validare D112, 
centralizator obliga ţii, contare etc. 

• în prezen ţa opţiunii Zilieri : 
o posibilitatea de a prelua din hSALAZ/introduce tota l venit şi impozit 

lunar/zilier (a devenit obligatoriu, impozitul fiin d considerat pentru 
venituri de natur ă salarial ă) 

o posibilitate de introducere date zilieri cu activit ate mai frecvent ă în 
Personal 

o nou – Fi şe de eviden ţă zilieri  

 

 


