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 La intrarea sa în vigoare, acest ordin abrogă Ordinul ministrului 
pentru societatea informațională, al ministrului educației și 
cercetării științifice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale 
și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice nr. 
217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de 
creație de programe pentru calculator. 

Principalele modificări aduse față de reglementarea anterioară se 
referă la: 

- angajaţii persoanelor juridice române de drept public nu mai 
beneficiază de scutirea de impozit pe venitul din salarii; 

- se elimină plafonul minim de venit de 10.000 dolar/angajat ce 
trebuia realizat de angajator pentru a se aplica facilitatea; 

- se redefinește activitatea de creație de programe pentru 
calculator – ’’prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare 
de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor 
specifice în scopul realizării unui produs final sau a unei 
componente a unui produs final, destinat comercializării’’. 

- documentele justificative pentru încadrarea persoanelor în 
categoria celor scutite de impozit nu mai sunt solicitate în copie 
legalizată, ci cu mențiunea ’’CONFORM CU ORIGINALUL’’; 

- pentru a beneficia de facilitatea fiscală, societățile înființate în 
cursul anului fiscal sunt exceptate de la condiția referitoare la 
realizarea de venituri din activitatea de creație de programe pentru 
calculator și înregistrarea distincă a acestora în balanță pentru anul 
înființării și pentru anul fiscal următor. Similar, societățile în 
reorganizare în cursul anului, sunt exceptate de la această condiție 
pentru anul în care a avut loc reorganizarea; 

- angajatorii care păstrează documentele justificative în format 
electronic au obligația de a le semna cu semnătură electronică 
extinsă bazată pe un certificat calificat. 

 
 
 
 
 
 
 

 
MONITORUL OFICIAL nr. 22/ 9 ian. 2017 
Ordinul ministrului comunicațiilor și 
pentru societatea informațională, al 
ministrului educației naționale și 
cercetării științifice, al 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 
*intrare în vigoare: 1 februarie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

nr. 3/ 10 ianuarie 2017  

   

 
SUBIECT: SCUTIREA DE IMPOZIT PE VENITURILE 
DIN SALARII ALE PROGRAMATORILOR 

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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