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1 Activitatea de creaţie de programe pentru calculator,
în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile
de  creare  de  programe  pentru  calculator
corespunzătoare  ocupaţiilor  specifice  menţionate  în
anexă în scopul realizării unui produs final sau a unei
componente  a  unui  produs  final,  destinat
comercializării.

Cum  se  interpreteaza  acest  punct  ,  respectiv  ce
documente trebuie prezentate pentru justificare? 

Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de 
ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe 
veniturile din salarii prevazută în Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare, 
constituie responsabilitatea angajatorului. Dosarul cuprinzând 
documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în
vederea controlului.
Astfel, în vederea justificării prestării efective a uneia dintre 
activităţile de creare de programe pentru calculator 
corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă (la 
ordinul comun nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea
în activitatea de creaţie de programe pentru calculator) în 
scopul realizării unui produs final sau a unei componente a 
unui produs final, destinat comercializării, între alte documente
justificative, se regăsesc, copia cu mentiunea "conform cu 
originalul" a contractului individual de muncă, comanda 
internă, aprobată de organul de conducere abilitat al 
angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de 
creaţie de programe pentru calculator, balanţa analitică în care
să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de 
programe pentru calculator. 

2 Crearea  programelor  pe  calculator  este  o  activitate
complexa,  care  nu  cuprinde  doar  scrierea  codului
propriu-zis. In ordin exista conditia pentru a beneficia
de  aceasta  scutire  :  "prestează  efectiv  activităţi  de
creare de programe pentru calculator" . Activitatile la
care face referire legea includ si analiza, instalarea,
implementarea  la  client,  intretinerea  programelor  si
celelalte  activitati  inerente  dezvoltarii  de software  ?
Deoarece  ar  fi  greu,  daca  nu  chiar  imposibil  sa
separam toate aceste elemente. Va multumesc. 

Activitățile pentru care angajații pot beneficia de scutire de 
impozit pe veniturile din salarii obținute din desfasurarea unei 
activitati de creare de programe pentru calculator sunt 
prevăzute în anexa la Ordinul comun nr. 
872/5932/2284/2903/2016. 

În sensul prestării efectivă a uneia dintre activităţile de creare 
de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor 
specifice menţionate în anexa la ordin, în dosarul cu 
documentele justificative trebuie să existe, printre alte 
documente justificative obligatorii, și comanda internă, 
aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, 
care atestă solicitarea iniţierii procesului de creaţie de 
programe pentru calculator.
Pentru încadrarea unei anumite activităţi conexe desfăşurate 
în "activităţi de creare de programe pentru calculator" vă 
sugerăm să vă adresaţi Ministerului Comunicaţiilor și Pentru 
Societatea Informaţională 

3 1.  Ce  defineste  termenul  "programe  pentru
calculator"?  Domeniul  meu  de  activitate  implica
dezvoltarea  de  aplicatii  software  ce  ruleaza  pe
sisteme  integrate.  In  ce  categorie  ma  incadrez?
2. Cei care dezvolteaza programe software al caror
scop este testarea aplicatiei software de baza in ce
categorie  sunt  incadrati?
3.  Mentenanta unui  program software  aflat  deja pe
piata implica uneori chiar schimbarea logicii unor parti
din  acel  soft  si  implica  (intr-o  mai  mica  masura)
crearea  de  software,  diferit  de  cel  original,  prin
modificarea  acestuia.  Cei  care  fac  asta,  in  ce
categorie se afla? 

Activitatea de creaţie de programe pentru calculator reprezintă 
prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de 
programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor 
specifice, în scopul realizării unui produs final sau a unei 

componente a unui produs final, destinat comercializării. 
Ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru 
calculator sunt menţionate în anexa din Ordinul comun 
nr.872/5932/2284/2903/2016. 
Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de 
ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe 
veniturile din salarii constituie responsabilitatea 
angajatorului.Pentru încadrarea unei anumite activităţi conexe 
desfăşurate în "activităţi de creare de programe pentru 
calculator" vă sugerăm să vă adresaţi Ministerului 
Comunicaţiilor și pentru Societatea Informaţională 

4 Companiile nou infiintate pot beneficia de scutirea de Potrivit prevederilor art.1 alin.(2) din Ordinul 
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impozit pentru angajatii sai? nr.872/5932/2284/2903/2016 privind încadrarea în activitatea 
de creaţie de programe pentru calculator, care intră în vigoare 
de la data de 1 februarie 2017, societăţile care se înfiinţează în
cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală 
prevăzute la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea 
condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) ,respectiv "angajatorul a 
realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în 
balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de 
programe pentru calculator", pentru anul înfiinţării şi pentru 
anul fiscal următor.
Prin urmare, pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile 
din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din 
Codul fiscal şi angajaţii societăţilor care se înfiinţează în cursul
anului fiscal, după data de 1 februarie 2017, dacă îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii:
- posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând 
ocupaţiile menţionate în anexă;
- 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;
- 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 activităţii de creare de 
programe pentru calculator.

Angajaţii societăţilor înfiinţate până la data de 1 februarie 
2017, pot beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din 
salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din 
Codul fiscal, astfel:
- dacă îndeplinesc, până la data de 1 februarie 2017,cumulativ 
condiţiile prevăzute la art.1 alin.(1) din Ordinul 
nr.217/4.172/1.348/835/2015,
- dacă îndeplinesc, după data de 1 februarie 2017,cumulativ 
condiţiile prevăzute la art.1 alin.(1) din Ordinul 
nr.872/5932/2284/2903/2016. 

5 Buna  ziua.  Inginerii  de  sistem  si  administratorii  de
retea care se ocupa de infrastructura IT dintr-o firma
care  produce/vinde  software,  intra  in  categoria  de
"scutiti de impozit" chiar daca ei nu produc propriuzis
software  ci  numai  il  implementeaza,  testeaza  si
asigura  buna  functionare  infrastructurii  pe  care  se
creaza software? In anexa cu "ocupatiile specifice" pe
langa alte  posturi,  este trecut  si  cel  de "Inginer  de
sistem  in  informatica"  ori  un  inginer  de  sistem  in
infoematica nu creaza software pentru vanzare, el ii
asista  in  domeniul  IT  pe  ceilalti,  creaza  strategii
informatice.  Nu  are  in  fisa  postului  ca  el  "creaza
software". Nici el nici administratorul bazelor de date. 

 Încadrarea unei  persoane în categoriile  de activităţi  sau de
ocupaţii,  în  scopul  beneficierii  de  scutirea  de  impozit  pe
veniturile  din  salarii  constituie  responsabilitatea
angajatorului.Pentru încadrarea unei anumite activităţi conexe
desfăşurate  în  "activităţi  de  creare  de  programe  pentru
calculator"  vă  sugerăm  să  vă  adresaţi  Ministerului
Comunicaţiilor și pentru Societatea Informaţională 

6 Bună ziua: pornind de la sintagma "prestează efectiv
activităţi de creare de programe pentru calculator" va
rog sa ne menționați dacă sunt necesare / solicitate si
alte  documente ,  în  afara de fisa  postului,  care sa
dovedească  faptul  ca  salariatul  care  beneficiat  de
deducere, a lucrat doar la dezvoltarea de programe.
Va mulțumesc 

Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea 
persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din 
salarii şi asimilate salariilor, conform ocupaţiilor prevăzute în 
anexă, sunt:
a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
b) organigrama angajatorului;
c) fişa postului;
d) copia cu menţiunea "conform cu originalul" a diplomei 
acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar 
de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea "conform cu 
originalul" a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la 
diplomă, respectiv copia cu menţiunea "conform cu originalul" 
a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii 
universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea 
"conform cu originalul" a suplimentului la diplomă, respectiv 
copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat 
prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii 
Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei 
Elveţiene;
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e) copia cu menţiunea "conform cu originalul" a contractului 
individual de muncă;
f) ştatul de plată întocmit separat pentru angajaţii care 
beneficiază de scutirea de la plata impozitului 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;
g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat 
al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de 
creaţie de programe pentru calculator;
h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile 
din activitatea de creaţie de programe pentru calculator. 

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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