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SCUTIREA DE IMPOZIT PE VENITURILE DIN SALARII OBȚINUTE DE PROGRAMATORI ÎN 2017. ORDINUL
PENTRU PROGRAMATORI
Ordinul nr. 409/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator intră în
vigoare începând cu 1 iulie 2017 și modifică din nou scutirea de impozit pe salariile programatorilor.
Noul ordin introduce o condiție suplimentară în vederea beneficierii de scutirea de impozitul de 16%
pe venitul salariaților programatori, diminuând astfel numărul de companii beneficiare, și clarifică
sintagma-condiție „creare de programe pentru calculator”, consacrând în afara oricărei discuții
aplicabilitatea scutirii în privința companiilor de outsourcing.

vechiul Ordin nr. 2903/2016

noul Ordin nr. 409/2017

Art. (1)Angajaţii operatorilor economici 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, 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 creaţie de programe
pentru calculator.

Art. (1) Angajaţii operatorilor economici 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, 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.
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Noul ordin reintroduce condiția ca angajatorul să fi obținut venituri de minimum 10.000 de euro
pe fiecare programator angajat, într-un an fiscal întreg.
Distinct de eliminarea abordată în secțiunea următoare, noul Ordin introduce condiția realizării
de venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării.
Astfel, veniturile de cel puțin 10.000 euro anual pe programator se impun a fi realizate din
comercializarea rezultatului activității de creare de programe pentru calculator. Astfel, nu vor
beneficia de scutire companiile care dezvoltă programe de calculator în scopul utilizării interne.
Art. (2) Activitatea de creaţie de programe pentru Art. (2) Activitatea de creare de programe
calculator, în sensul prevederilor Legii pentru calculator, în sensul prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările nr. 227/2015 privind Codul
fiscal,
cu
şi completările ulterioare, reprezintă prestarea modificările
şi
completările
ulterioare,
efectivă a uneia dintre activităţile de creare de reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre
programe pentru calculator corespunzătoare activităţile de creare de programe pentru
ocupaţiilor specifice menţionate în anexă în calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice
scopul realizării unui produs final sau a unei menţionate în anexă.
componente a unui produs final, destinat
comercializării.
Noul ordin elimină condiția ca firmele beneficiare să creeze produse software finale. Astfel, s-a
eliminat prevederea necalară care într-un abuz de interpretare ar fi permis organelor fiscale să nu
accepte dreptul de scutire în favoarea companiilor de outsourcing, cele care dezvoltă software
pentru alte companii, lucrând în principal în baza unor contracte de prestări servicii și nu de
vânzare de programe.
Art. (4) Scutirea de impozit pe veniturile din Art. (4) Scutirea de impozit pe veniturile din
salarii şi asimilate salariilor se aplică lunar numai salarii şi asimilate salariilor se aplică lunar numai
pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor,
obţinute din desfăşurarea unei activităţi de obţinute din desfăşurarea unei activităţi de
creare de programe pentru calculator, în baza creare de programe pentru calculator, în baza
unui contract individual de muncă, indiferent de unui contract individual de muncă, indiferent de
momentul angajării persoanei care beneficiază momentul angajării persoanei care beneficiază
de scutire.
de scutire, şi fără a fi condiţionată de
contribuţia acesteia la realizarea plafonului
minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).
Noul ordin prevede limpede că plafonul de 10.000 de euro pe programator nu trebuie raportat la
veniturile obținute în mod direct pentru munca fiecărui programator ci are în vedere totalitatea
veniturilor obținute din activitatea de de creare de programe pentru calculator destinată
comercializării împărțită la numărul de programatori beneficiari.
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