Calcul salarii cf. OUG 3/02.2018
(ANGAJATI CU VENITURI NEIMPOZABILE)
Deoarece in OUG 3/2018 s-au introdus reglementari noi de calcul privind salariile angajatilor cu
venituri neimpozabile, contracte part-time sau beneficiari ai indemnizatiilor de boala, in documentatia de
fata detaliem procedura prin care se creaza posibilitatea obtinerii datelor necesare calculului CASS
angajat, de-a lungul anului 2018, in cazul in care venitul lui este neimpozabil.
Relatia de calcul consta in:
CASS2018 = Venit Brut2018 - CAS2018 - Venit Net2017
Datele necesare se refera la Venitul Brut si Venitul Net corespunzator lunii decembrie 2017, relatia
de calcul fiind valabila numai daca:
Venit Brut2018 >= Venit Brut2017 * 1,2.
Procedura de mai jos este necesar sa o urmati, doar daca nu doriti sa introduceti manual valoarea
venitului brut si net pentru decembrie 2017.

DETALIERE PROCEDURA:
In vederea extragerii salariului net si brut din decembrie 2017, pentru calculul corect al contributiei
CASS incepand cu ianuarie 2018, pentru persoanele scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60
din Legea nr. 227/2015 CF, vom preciza pasii ce trebuie urmati:
1. Salvare de firma
2. Creare firma noua din datele firmei curente incepand cu luna decembrie 2017 conform
documentatiei: Rupere de firma
3. Firma nou creata reprezinta doar o CLONA din care se vor extrage datele!
4. Se va realiza pontajul conform normei de munca, fiind excluse intreruperile (concedii de odihna,
invoiri, concedii medicale, etc.)

Imaginea nr. 1 Pontaj real decembrie 2017
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Imaginea nr. 2 Pontaj decembrie 2017 pentru calcul salariu brut si net
5. Salariul brut din decembrie 2017 cuprinde salariul brut de incadrare si elementele de natura
veniturilor PERMANENTE. Elementele de natura veniturilor temporare vor fi sterse din calculul
de salarii decembrie 2017, de pe firma clona.
Acesta firma CLONA este strict pentru preluarea venitului brut si net aferent decembrie 2017. Aceste
sume vor fi preluate prin intermediul unui executabil cu versiunea mai mare de 853.07. Preluarea se face
prin click dreapta pe view “Conditii de salarizare” – Preluare venituri 2017.
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