
 

 

Nr. 10/11 septembrie 2013 
  

No 10/11 September 2013 
 

   
In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 575/10.09.2013 a fost 
publicat Ordinul Ministerului Muncii/MFP nr.  
539/1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie 
de programe pentru calculator. 
 

 MFP Order no 1479/2013 on employment in the creative 
work of computer software, was published into Official 
Gazette no 575/10.09.2013. 
 

Principalele prevederi sunt: 
 The main provisions are as follows: 

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 venit, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 
(4) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: 
 
a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei 
cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa nr. 1 a Ordinului 
(lista a ramas neschimbata fata de cea din Ordinul 
250/2004 care a fost abrogat); 
 
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de 
informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum 
ar fi: centru de calcul, direcţie, departament, oficiu, 
serviciu, birou, compartiment sau altele similare; 
 
c) au diplomă acordată după finalizarea unei forme de 
învăţământ superior de lungă durată având înscrisă una 
dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2 (au fost 
introduse noi specializari cum ar fi: cibernetica economica, 
fizica informatica, chimie informatica, etc), şi prestează 
efectiv una dintre activităţile prezentate în anexa nr. 1 (de 
exemplu analist, programator, inginer software); 
 
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a 
înregistrat distinct în balanţele analitice, un venit anual de 
cel puţin echivalentul în lei a 10.000 dolari S.U.A. pentru 
fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe 
venit. 
 

 Employees of economic entities whose activity includes the 
creation of computer programs (CAEN code 5821, 5829, 
6201, 6202, 6209) are exempt from income tax in 
accordance with art. 55 (4) l) of Law no. 571/2003 
regarding the Fiscal Code, as amended, if the following 
conditions are met: 
 
 
a) jobs to which were employed correspond to the list of 
occupations mentioned in Annex no. 1 of the Order (list 
remained unchanged from that of the Order 250/2004 
which has been repealed); 
 
b) Job is part of a department specialized in informatics, 
highlighted onto the employer chart, such as computer 
center, direction, office, service, office, department or other 
similar; 
 
c) have a diploma on completion of a form of long-term 
higher education having one of the specializations listed in 
Annex no. 2 (new specializations were introduced such as 
economic cybernetics, computer physics, chemistry in 
informatics, etc.) and actually provides one of the activities 
listed in Annex no. 1 (eg analyst, programmer, software 
engineer, etc); 
 
d) the employer has made in the previous fiscal year and 
recorded separately in analytical trial balance, an annual 
turnover of at least the equivalent of 10,000 U.S. dollars for 
each employee who is exempt from income tax. 

Documentele justificative care se au în vedere la 
încadrarea persoanelor în prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) 
din Legea nr. 571/2003 sunt: 
 
a) actul constitutiv; 
 
b) organigrama; 
 
c) fişa postului; 
 
d) copia legalizată a diplomei de licenta, însoţită de copia 
legalizată de pe foaia matricolă; 
 
e) contractul individual de muncă; 
 
f) statul de plată întocmit separat pentru respectivii 
angajaţi; 
 
g) comanda internă, aprobată de organul de conducere  

 Supporting documents that are taken into consideration in 
order to classify the employees as benefiting from income 
tax exemption are: 
 
a) articles of incorporation; 
 
b) the organization chart; 
 
c) job description; 
 
d) certified copy of diploma, accompanied by a certified 
copy of the transcript; 
 
e) the employment contract; 
 
f) separately prepared payroll for employees benefiting 
from tax exemption; 
 
g) internal order, approved by the management of the  



 

 

 
abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare 
de programe pentru calculator; 
 
h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct 
veniturile din activitatea de creare de programe pentru 
calculator. 
 

 
company to prove the creation of computer software; 
 
 
h) analytical trial balance which should separately reflect 
the income from creating computer software. 

Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru 
angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit. 

 The employer shall prepare a separate payroll for the 
employees which are exempt from income tax. 

 
 
 

  

 

Pentru informatii suplimentare , persoana de contact este: 

Eduard Pavel 

Partener BG CONTA 

E‐mail: e.pavel@bgconta.ro 

 

  

For additional information, please contact: 

Eduard Pavel 

BG CONTA Partner 

E‐mail: e.pavel@bgconta.ro 

 


