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Ordinul
comun
al
ministrului
comunicațiilor și societății informaționale,
ministrului educației naționale, ministrului
muncii și justiției sociale și al ministrului
finanțelor
publice
nr.
409/4020/737/703/2017 privind încadrarea
în activitatea de creare de programe
pentru calculator
*intrare în vigoare: 1 iulie 2017

SUBIECT:
IMPOZIT
PROGRAMATORI

PE

VENIT

PENTRU

Acest ordin abrogă Ordinul ministrului comunicațiilor și pentru
societatea informațională, ministrului educației naționale și cercetării
științifice, ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor
vârstnice
și
al
ministrului
finanțelor
publice
nr.
872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea de creație
de programe pentru calculator.
Față de reglementarea anterioară, modificările se referă la:
- activitatea de creare de programe pentru calculator în urma căreia
se obțin venituri care pot beneficia de scutire de impozit trebuie să fie
destinată strict comercializării, eliminându-se cerința ca activitatea de
creare de programe informatice să aibă ca scop obținerea unui
produs final/componente ale unui produs final;
- se revine la pragul minim de 10.000 euro (echivalentul în lei) din
activitatea de creare de programe, pentru fiecare angajat care
beneficiază de această facilitate (valabil până la 1 februarie 2017).
Conversia în lei se face la cursul de schimb valutar mediu lunar
comunicat de BNR, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul;
- scutirea de impozit se aplică lunar indiferent de momentul angajării
persoanei care beneficiază de facilitate și fără a fi condiționată de
contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de venit.

NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm nicio
responsabilitate pentru eventualele pierderi
rezultate ca urmare a acţiunilor întreprinse pe
baza informaţiilor conţinute de aceasta
publicaţie. Vă recomandăm să luați decizii
numai după consultarea unui specialist.
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