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Față de reglementarea anterioară (OMCSI/OMEN/OMMJS/OMFP 
nr. 409/4020/737/703/2017, abrogat), se aduc modificări sub 
următoarele aspecte: 

1. Condițiile de încadrare pentru aplicarea scutirii de 
impozit: persoana fizică în cauză poate beneficia de scutire și 
dacă deține: 

 (i) diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ 
superior de scurtă durată; ori  

(ii) diplomă de bacalaureat, dar urmeză cursurile unei instituții 
de învățământ superior acreditate. 

Pot beneficia de scutire cetățenii români sau cetățenii statelor 
membre UE, SEE și Confederației Elvețiene ale căror diplome 
sunt recunoscute sau echivalate cu: 

 (i) diplome de nivel master în urma absolvirii unui ciclu integral 
de studii universitare de licență sau master; sau  

(ii) diplome de bacalaureat și urmează cursurile unei forme de 
învățământ superior acreditate. 

2. Documentele justificative pentru încadrarea 
persoanelor scutite de impozit pe venit:  

- copia diplomei acordată după finalizarea studiilor din 
învățământul universitar de scurtă durată (cu mențiunea 
’’conform cu originalul’’) sau adeverința de absolvire a studiilor 
universitare de licență dacă nu a fost eliberată diploma de 
absolvire; 

- copia diplomei de bacalaureat și adeverință care atestă faptul 
că persoana urmează o formă de  învățământ superior în cazul în 
care aceasta deține diploma de bacalaureat (cu mențiunea 
’’conform cu originalul’’). 

3. Ocupații specifice. În lista ocupațiilor specifice activităților 
de creare de programe pentru calculator se includ și: 
programator ajutor și analist ajutor. 

MONITORUL OFICIAL nr. 52/ 18 ian. 2018 
Ordinul ministrului comunicațiilor și 
societății informale, al ministrului 
finanțelor publice al ministrului muncii și 
justiției sociale și al ministrului educației 
naționale nr. 1168/3397/2017 /492/3024/ 
2018 privind încadrarea în activitatea de 
creare de programe pentru calculator 
*intrare în vigoare: 1 februarie 2018. 

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