WinMENTOR - SALARII
Configurari calcul salarii conform OUG 114/2018
valabile pentru domeniul CONSTRUCTII din ianuarie 2019
1. Constante Personal Salarizare

2. Nomenclator contributii
Nomenclatorul pentru contributii, in cazul constructiilor, va fi dublat si va arata astfel:

Este necesara dublarea contributiilor deoarece in cadrul unei firme pot exista situatii in care se vor
aplica facilitatile sau nu.
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Contributie CASS angajat

Acest tip de contributie se va
utiliza cand se aplica
facilitatile cf. OUG114/2018.
Flagul este activ doar daca
constanta “Angajatorul
desfasoara activitati in
constructii…” este DA.
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Contributie CAS angajat
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Contributie asiguratorie de munca

*Conform modificari ANAF pentru D112 (16.04.2019)
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CAS conditii deosebite
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CAS conditii speciale
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3. Calcul salarii

Pe macheta de Calcul salarii apare flagul “Se aplica facilitatile salariale cf. OUG 114/2018” doar
daca constanta “Angajatorul desfasoara activitati in constructii cf. OUG 114/2018 = DA”.
Flagul va fi modificat lunar, in functie de respectarea conditiilor specificate in OUG114/2018 art 66:
a)angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind: …….
b)angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80%
din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică
scutirea;
c)veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) -(3), realizate
de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar
inclusiv şi sunt realizate în baza contractului individual de muncă;
d)scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice,
al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului
sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă
declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.
4. Nomenclator salarii minime
In nomenclatorul de Salarii minime (Salarii – Nomenclatoare) se poate stabili cu usurinta salariul
minim de referinta aferent fiecarui contract. Acest nomenclator este util in luna ianuarie (pentru a
asocia simultan salariul minim mai multor contracte) si ori de cate ori vor aparea modificari asupra
valorii salariului minim pe economie.
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Exemplu asociere contributii si salar minim tarifar:
In macheta Conditii de salarizare (Salarii – Salarizare) se va selecta salariul de referinta aferent
fiecarui salariat.

Dupa cum se poate observa in imaginea de mai sus, contributiile sunt dublate. Ele vor fi folosite in
masura in care se aplica sau nu facilitatile.
Nota! Dublarea contributiilor este necesara si pe machetele: Drepturi in natura/Sume asimilate
salariilor; Prime de vacanta, in cazul in care pentru sumele oferite se retin contributii.
Pentru detalii cand se aplica facilitatile puteti consulta documentatia de la urmatorul link:
http://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Documentatie/05_solutii/03_SALARII/2019/Sinteza%20pentru%20aplicare%20facilitati%20CONSTRUCTII.pdf
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5. Calcul salariu brut
a. Conditii de salarizare
Salariul tarifar de incadrare pe aceasta macheta se va calcula intotdeauna cu contributiile
normale: CAS=25%, CASS=10% si Impozit=10%. La momentul calculului nu se cunoaste daca se
vor aplica sau nu facilitatile.
b. Salarii realizate exceptii

Bifa de aplicare a facilitatilor va fi stabilita in functie de respectarea criteriilor cf. OUG
114/2018 (CAEN, cifra de afaceri). In functie de valoarea acesteia la toate persoanele se va calcula
salariul brut cu setul corespunzator de contributii.
Atentie! Chiar daca pe aceasta macheta salariul brut a fost calculat cu facilitati, pe Recalcul salarii
NU se vor aplica facilitatile daca valoarea acestuia nu se incadreaza in pragul 3000 lei – 30000 lei.
Pentru aceste cazuri exceptionale venitul brut va fi corectat manual.
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c. Alte drepturi/penalizari

Bifa de aplicare a facilitatilor va fi stabilita in functie de respectarea criteriilor cf. OUG 114/2018
(CAEN, cifra de afaceri). Valoarea flagului va determina calculul valorii brute cu setul
corespunzator de contributii.
Atentie! Chiar daca pe aceasta macheta valoarea bruta a fost calculata cu facilitati, pe Recalcul
salarii NU se vor aplica facilitatile daca venitul brut nu se incadreaza in pragul 3000 lei – 30000 lei.
Pentru aceste cazuri exceptionale salariul brut va fi corectat manual.
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NU se aplica contributii la salar minim!
Pentru urmatoarele tipuri de contracte:
•
•

orice categorie de contract diferita de valoarea “nedefinit” si “Misiune temporara/permanenta
in strainatate” vezi figura 1;
orice contract de tipul “venituri asimilate (nu este salariat)” – vezi figura 2.

In toate cazurile de mai sus, flag-ul “Contributii – se aplica baza minima” trebuie sa aiba valoarea
“Nu” – vezi figura 3.

Fig. 1
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Fig. 2
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Fig. 3
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