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hSALAR V7.7A –  

Calculul salariilor de la 1 ianuarie 2019 

Reglementări  

• Legea 165/10.07.2018 privind acordarea biletelor de valoare (MO 599/13.07.2018) 

• HG 714/13.09.2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe 
perioada delegării şi detaşării în altă localitate ... (MO 797/18.09.2018) 

• OUG 96/09.11.2018 privind prorogarea unor termene ... (MO 963/14.11.2018) 

• Ordinul 1549/29.11.2018 - Norme metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind 
dobândirea calității de asigurat (MO 1036/06.12.2018) 

• HG 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară ... (MO 1045/10.12.2018) 

• Ordinul 3105/11.12.2018 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 1067/17.12.2018) 

• OUG 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative ... (MO 1116/29.12.2018), rectificată în 
MO 44/17.01.2019 

• HG 1045/28.12.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare (MO 24/09.01.2019) 

• Legea 13/08.01.2019 pentru aprobarea OUG 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative (MO 28/10.01.2019) 

• Ordinul 49/11.01.2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare 
a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele 
fizice“ (MO 43/16.01.2019) 

• Legea 30/10.01.2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative ...(MO 44/17.01.2019) 

• Codul fiscal, descărcabil în formă actualizată, cu norme, de pe site-ul ANAF. 
 

 

Upgrade-ul conţine: 

✓ aplicarea celor 3 tipuri de salarii minime în funcţie de domeniul de activitate al salariatului 

✓ efectuarea calculelor, completarea bazelor de calcul în funcţie de aceste salarii minime, unde 

legislaţia prevede utilizarea acestora 

✓ actualizarea constantelor pentru 2019 

✓ aplicarea facilităţilor în domeniul construcţiilor în funcţie de perioadă,  venitul realizat   

✓ calcul contribuţii concedii medicale în funcţie de regulile aplicabile 

✓ actualizarea unor documente, liste  

✓ calculator de salarii adaptat la noile reguli 

✓ Declaraţia 205 actualizată pentru 2018 

✓ documentaţie completă actualizată pentru 31.12.2018. 

Atenţie! 

Pentru Declaraţia 112, vom livra un update ulterior, deoarece la această dată nu a apărut nici ordinul de 

completare.  

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/

