
7.2.9.21-7.2.9.22
Modul Salarizare
I. Sa creat un tip salar nou (000008) pentru persoannele urmatoare:

1.Persoane care realizeaza venituri, în regim de retinere la sursa a 
impozitului pe venit,din activitatile agricole prevazute la art. 71 
lit. d) din Codul Fiscal 
2.Persoane care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o 
persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul Fiscal, 
care nu genereaza o persoana juridica
3.Persoane care realizeaza venituri obtinute din asocierile fara 
personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal

Aceste persoane sunt entitati asimilate angajatorului si sunt obligati 
la plata impozitului pe venit si la plata contributiei individuala 
de sanatate olbigatia declararii si retinerii fiind in sarcina 
platitorului de venit.

II.
Urmatoarele entitati asimilate angajatorului:
1.Persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate în baza
contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum 
si a contractelor de agent.  

 2.Persoane care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala
3.Persoane care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila
si tehnica, judiciara si extrajudiciara

Sunt obligati la plata impozitului pe venit , la plata contributiei 
individuala de sanatate la plata contributiei individuala de asigurari 
sociale , olbigatia declararii si retinerii fiind in sarcina platitorului 
de venit.
Incepind de 01.07.2012 aceste persoane NU sunt obligati la plata 
contr. indiv. somaj !

Tipul de salariu(00005 CONTR CIV.-OBLIGATI LA  SOMAJ CAS asigurat) sa 
modificat conform acestor reglementari.

Modul Gestiune

Posibilitatea de a seta pretul de productie a articolelor care au reteta.
Modulul HACCP va utiliza acest pret prestabilit in momentul validarii 
productiei (daca exista pret prestabilit). 
In cazul in care nu este setat pretul prestabilit va fi utilizat pretul
de pe ultima fisa  (metoda valabila pana versiunea 7.2.9.22).
Modificarea o gasiti in Gestiune/Date intrare/Bonuri interne/Consum specific

-butonul Preturi de cost predef

Modulul HACCP

Utilizare pretului de productie prestabilit in momentul validarii productiei

Modul Achizitii

A fost introdus stocul actual si stocul minim in comanda catre furnizori 
pentru 

a usura decizia asupra cantitatii comandate.

Modulul colectare date

A fost introdusa posibilitatea de a genera receptie si comanda  din datele 
colectate.

Modul D112
Sa modificat expresiile conform noile reglementari.
La declaratia angajator este posibil listarea declaratiei ceruta de unele 

Page 1



7.2.9.21-7.2.9.22
institutii !
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