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1. Modificarea dispozitiilor privind incadrarea in activitatea de creare de programe
pentru calculator
Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în
conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de
programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de
scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60
pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate
în anexă;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în
organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu,
birou, compartiment sau altele similare;
c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de
lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii
universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior
acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele
analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator
destinată comercializării;
e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puţin echivalentul în lei
a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de
Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul)
pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal sunt exceptate de la îndeplinirea
condiţiei realizarii de venituri din activitatea de creare de programme pentru calculator
in anul fiscal precedent, pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor.
Societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii sunt
exceptate de la îndeplinirea condiţiei realizarii de venituri din activitatea de creare de
programme pentru calculator in anul fiscal precedent, pentru anul în care s-a produs
operaţiunea de reorganizare.
De scutirea de impozit beneficiază cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror
diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei
Naţionale, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de
lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare
de licenţă.
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Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de
scutirea de impozit pe venit.
Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul
beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
constituie responsabilitatea angajatorului.
Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60
pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor,
obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în
baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei
care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea
plafonului minim de venit de echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de
schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei
luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea
de impozit pe venit.
Ordinul intră în vigoare la data de 1 iulie 2017 şi se aplică începând cu veniturile
aferente lunii iulie.
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1. Amendment of the provisions referring to the activity of computer software
creation
Employees of economic operators operating on the territory of Romania in accordance
with the legislation in force, the scope of which includes the creation of computer
software (CAEN code 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), benefit from the tax exemption on
income from salaries and assimilated to salaries, provided in art. 60 pt. 2 of the Law no.
227/2015 regarding the Fiscal Code, as subsequently amended and supplemented, if
the following conditions are cumulatively met:
a) the posts they are assigned correspond to the list of occupations listed in the
Annex;
b) the post is part of a specialized computerized compartment highlighted in the
employer's organization chart, such as: Direction, department, office, service,
compartment, or similar;
c) they hold a diploma awarded after completing a form of long-term higher
education or hold a diploma awarded after the completion of the first cycle of
undergraduate studies issued by an accredited higher education institution and
effectively carry out one of the activities listed in the Annex
d) the employer realized in the previous fiscal year and recorded separately in the
analytical balances income from the activity of creation of computer software
destined to commercialization;
e) the annual income referred to in point d) have a value of at least the equivalent
in lei of EUR 10,000 (calculated at the monthly average exchange rate
communicated by the National Bank of Romania, corresponding to each month
in which the income was registered) for each employee benefiting from the tax
exemption on income.
Companies seting up during the fiscal year are exempt from the requirement to earn
revenue from the software creation activity in the previous fiscal year, for the year of
establishment and for the following fiscal year.
Companies that have been subject to a statutory reorganization during the year are
exempt from the requirement to earn revenue from the software creation activity in the
previous fiscal year, for the year in which the reorganization operation took place.
The tax exemption is granted to Romanian citizens and citizens of the Member States of
the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation, whose
diplomas are equivalated through the specialized structures of the Ministry of National
Education, with the diploma awarded after completing a form of long-term higher
education or with the diploma awarded after the completion of the first cycle of
undergraduate studies.
The employer will keep separate payroll for employees benefiting from the income tax
exemption.
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The inclusion of a person in the categories of activities or occupations in order to benefit
from the tax exemption on income from salary and assimilated to salaries is under the
employer’s responsibility.
The tax exemption on income from salary and assimilated to salaries, as provided in art.
60 pt. 2 of the Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, as subsequently amended
and supplemented, shall be applied monthly only for salary and assimilated to salaries
income derived from the carrying out of a software creation activity based on an
individual labor agreement, regardless of the moment of hiring the person and without
being contingent on its contribution to the minimum income ceiling of EUR 10,000
equivalent in RON for each employee benefiting from the income tax exemption.
The Order shall enter into force on 1 July 2017 and shall apply for July revenues.
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