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22 Introducere

� Obiectivul prezentului document este de a oferi informaţiile generale de natură contabilă şi fiscală relevante
pentru Birourile Individuale de Arhitectură (în cele ce urmează BIA”)

� Având în vedere că BIA sunt autorizate să practice profesii libere, prezentarea este centrată pe aspectele
contabile şi fiscale pentru Persoane Fizice Autorizate (PFA) care aplică sistemul real.

� În general, PFA poate aplica:
� Sistemul pe Norme de venit sau opţional Sistemul real – dar numai în cazul activităţilor 

prevăzute de ORDINUL nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente
pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de 
contribuabilii care realizează venituri comerciale

sau
� Sistemul real – obligatoriu în cazul activităţilor care nu se regăsesc în Ordinul 2875/2011. În 

această categorie se încadrează profesiile libere.

� Există şi cazuri în care activitatea de arhitectură este realizată în cadrul unor societăţi comerciale. Ca
urmare, prezentarea include atât generalităţi despre contabilitatea şi fiscalitatea unei societăţi comerciale, cât
şi comparaţii între cele două sisteme de organizare (PFA vs societate comercială).
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4 1. Recalificarea activităţii independente şi consecinţele recalificării (1/2)

� orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare generatoare de 
venituriDependentă

Independentă

� orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri, care 
îndeplinește cel puțin 4 dintre următoarele 7 criterii:
1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, 

precum și a programului de lucru;

2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației 
fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și 
supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează 
organizarea și exercitarea profesiei respective;

7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin 
colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.

Definiţii din Codul FiscalTip activitate

! În cazul în care organele fiscale constată că nu sunt îndeplinite cel puţin 4 din cele 7 criterii enumerate pot 
recalifica activitatea PFA ca activitate dependentă, sau relaţie angajat-angajator (începând cu 1 iulie 2015)
şi pot calcula impozit pe venit şi contribuţii sociale angajat/ angajator, plus accesoriile aferente.

! Pentru perioada de până la 30 iunie 2015 amnistia fiscala (Legea 209/2015) a eliminat acest risc.
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5 1. Recalificarea activităţii independente şi consecinţele recalificării (2/2)

• Raportul juridic încheiat între părți trebuie să conțină, în mod obligatoriu, clauze contractuale clare privind 
obiectul contractului, drepturile și obligațiile părților, astfel încât să nu rezulte existența unei relații de 
subordonare, ci libertatea persoanei fizice de a dispune în ceea ce privește desfășurarea 
activității. La încadrarea unei activități ca activitate independentă, părțile vor avea în vedere ca raportul 
juridic încheiat să reflecte conținutul economic real al tranzacției/activității.

• Criteriul privind libertatea persoanei de a alege locul, modul de desfășurare a activității, precum 
și programul de lucru este îndeplinit atunci când cele trei componente ale sale sunt îndeplinite 
cumulativ. În raportul juridic părțile pot conveni asupra datei, locului și programului de lucru în funcție de 
specificul activității și de celelalte activități pe care prestatorul le desfășoară.

• Persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea chiar și pentru un singur client, 
dacă nu există o clauză de exclusivitate în desfășurarea activității.

• Riscurile asumate de prestator pot fi de natură profesională și economică, cum ar fi: incapacitatea 
de adaptare la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economico-social, variabilitatea rezultatului 
economic, deteriorarea situației financiare, în funcție de specificul activității.

• În desfășurarea activității persoana fizică utilizează predominant bunurile din patrimoniul afacerii.

Aspecte de avut în vedere în legătură cu respectarea criteriilor
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7

Tipul de 
contabilitate

Contabilitatea PFA Contabilitatea unei SC

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi
producătoare de venit, şi ale căror venituri
sunt determinate în sistem real au obligaţia
să conducă evidenţa contabilă pe baza
regulilor contabilităţii în partidă simplă
sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor
contabilităţii în partidă dublă

Contabilitatea unei societăţi comerciale este
organizată numai în partidă dublă

Cerinţe*

*conform legislaţiei în vigoare - Legea contabilităţii 82/1991 republicată; OMFP 1802/ 2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile armonizare cu Directiva
Europeană; OMFP 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile în partidă simplă

2. Aspecte generale legate de contabilitatea PFA vs. Contabilitatea
unei societăţi comerciale (1/3) 

Contabilitatea în partidă simplă este o 
contabilitate “de trezorerie”, în care 
veniturile se înregistrează la data încasării
acestora, iar cheltuielile la data plăţii. 

Contabilitatea în partidă dublă este o
contabilitate “de angajament”, în care
veniturile şi creanţele/ cheltuielile şi datoriile
sunt recunoscute în contabilitate la apariţia lor
(exemplu: la data facturii), indiferent de data
încasării/ plăţii acestora.

Rezultat 
contabil vs 
disponibilităţi 
băneşti

Rezultatul obţinut de PFA are legătură cu 
disponibilităţile băneşti obţinute din 
desfăşurarea activităţii profesionale.

Rezultatul contabil este de regulă foarte diferit
de disponibilităţile băneşti obţinute. Frecvent
situaţiile financiare indică profit, dar compania
nu are disponibilităţi băneşti.
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2. Aspecte generale legate de contabilitatea PFA vs. Contabilitatea
unei societăţi comerciale (2/3) 

Inventariere Persoanele care conduc contabilitatea în
partidă simplă au obligaţia să efectueze
inventarierea la începutul activităţii, cel
puţin o dată pe an, precum şi la 
încetarea activităţii.

Entităţile trebuie să procedeze cel puţin o dată
pe an la inventarierea patrimoniului.

Situaţii 
financiare

Persoanele care conduc contabilitatea în
partidă simplă nu întocmesc situaţii
financiare anuale.

Persoanele care conduc contabilitatea în
partidă dublă întocmesc balanţe de
verificare şi situaţii financiare
semestriale/ anuale.

Contabilitatea în partidă simplă Contabilitatea în partidă dublă

Registre 
contabile 
obligatorii

� Registrul Jurnal de încasări şi plăţi
pentru înregistrarea cronologică a 
sumelor încasate şi plătite în numerar şi
prin conturile bancare

� Registrul Inventar pentru
inventarierea patrimoniului

Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, 
republicată, registrele de contabilitate
obligatorii sunt:
� Registrul-jurnal
� Registrul-inventar
� Cartea mare

Cerinţe

Utilizare 
disponibilităţi 
băneşti în 
timpul anului

PFA poate utiliza sumele încasate în timpul
anului.

Sunt interzise avansurile din dividende
acordate în timpul anului. Dividendele pot fi
distribuite numai după aprobarea situaţiilor fin.
anuale şi plata impozitului pe dividende.
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2. Aspecte generale legate de contabilitatea PFA vs. Contabilitatea
unei societăţi comerciale (3/3) 

Documente 
justificative

Orice tranzacţie se consemnează în momentul
efectuării ei într-un document care stă la baza
evidenţierii în contabilitatea în partidă simplă, 
dobândind astfel calitatea de document 
justificativ. Documentele justificative pot fi 
solicitate de către autorităţi pentru dovedirea
realităţii tranzacţiei efectuate.

Înregistrările contabile au la baza documente
justificative întocmite conform prevederilor
legale. Documentele justificative pot fi
solicitate de către autorităţi pentru dovedirea
realităţii tranzacţiei efectuate.

Termen de 
păstrare a 
documentelor 
şi registrelor 
contabile

Termenul de păstrare a Registrului-jurnal de 
încasări şi plăţi şi a Registrului-inventar este de 
10 ani.
Documentele justificative contabile se 
păstrează pe o perioadă de 5 ani, cu excepţia
statelor de salarii care se păstrează 50 de 
ani.

Registrele de contabilitate obligatorii şi
documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitatea financiară se
păstrează în arhiva persoanelor timp de 10
ani, cu începere de la data încheierii
exerciţiului financiar în cursul căruia au fost
întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care
se păstrează timp de 50 de ani.

Contabilitatea în partidă simplă Contabilitatea în partidă dublă

Evidenţă pe 
tipuri de 
cheltuieli şi 
venituri

Evidenţa pe tipuri de cheltuieli şi venituri se 
tine cu ajutorul Fişelor pentru operaţiuni
diverse.

Evidenţa cheltuielilor şi veniturilor se realizează
prin contabilizarea în conturi contabile distincte
(în Registrul Jurnal).

Cerinţe
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3. Prezentarea comparativă a regimului general de taxare pentru
PFA vs. Societate comercială

Regim taxare pentru PFA Regim taxare pentru SC

� Impozit pe venit 16%

� Contribuţia de asigurări sociale
CAS 10,5% sau opţional 26.3% 
plafonată

� Contribuţia de asigurări de sănătate
CASS 5,5% neplafonată (va fi 
plafonată din 2017)

� TVA

� Impozite şi taxe locale

(detalii de calcul în slide-urile următoare)

� Impozit pe profit 16% 

sau

� Impozit 1% - 3% pe venitul
microîntreprinderii, în raport de 
numărul de angajaţi

� Impozit pe dividende 5% (plus CASS 
5.5% la dividende începând cu 2017)

� Impozite şi contribuţii salariale pentru
angajaţi

� TVA

� Impozite şi taxe locale
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Suma netă la dispoziția 
asociatului = 59.965 lei în 2017

(67.000 lei – 3.350 lei – 3.685 lei) 
Sau 63.650 lei in 2016

Persoana fizică va rămâne în 
final cu 46.448 lei (reprez. 
100.000 lei – 30.000 lei – 12.800 
lei -10.752 lei)

Persoana fizică va rămâne în 
final cu 35.830 lei (reprez. 
100.000 lei – 30.000 lei – 25.440 
lei – 8.730 lei)

Suma netă la dispoziția 
asociatului = 51.194 lei in 
2017 (57.200 lei – 2.860 lei – 3.146 
lei) sau 54.340 lei in 2016

În cursul anului, o entitate are venituri de 100.000 lei și cheltuieli de 30.000 lei 
(din care 10.000 lei cheltuieli nedeductibile) - nu există angajați.

� Impozit pe venitul 
microîntreprinderilor (fără
angajaţi) = 3.000 lei (100.000 
lei * 3%) 

� Profitul net = 67.000 lei 
(respectiv 100.000 lei –
30.000 lei – 3.000 lei) 

� Impozit pe dividende = 3.350 
lei (respectiv 67.000 lei * 5%)

� CASS dividende (din 2017) = 
3.685 lei (respectiv 67.000 lei 
* 5,5%)

Cazul 1 Contribuție la pensii de 
10,5%, contribuabilul nu va 
beneficia de întreg stagiu de 
cotizare în momentul stabilirii 
punctajului pentru pensie.

� Venitul net realizat este de 
80.000 lei (reprez. 100.000 lei 
– 30.000 lei + 10.000 lei)

Persoana fizică va datora /an:

� CAS = 8.400 lei (respectiv
80.000 lei * 10,5%)

� CASS = 4.400 lei (respectiv
80.000 lei * 5,5%)

Contribuții totale = 12.800 lei.

� Venitul net anual impozabil
recalculat de ANAF = 67.200 
lei (80.000 lei – 12.800 lei)

� Impozitul pe venit = 10.752 
lei (repr 67.200 lei * 16%). 

Cazul 2 Contribuția integrală la 
pensie de 26,3%

� CAS = 21.040 lei (80.000 lei * 
26,3%);

� CASS = 4.400 lei (80.000 lei * 
5,5%);

Contribuțiile totale = 25.440 lei. 

� Venitul net anual impozabil 
recalculat de ANAF= 54.560 
lei (80.000 lei – 25.440 lei)

� Impozitul pe venit = 8.730 lei 
(54.560 lei * 16%). 

� Profit fiscal = 80.000 lei 
(100.000 lei – 30.000 lei + 
10.000 lei)

� Impozit pe profit = 12.800 lei 
(reprez. 80.000 lei * 16%)

� Profit contabil distribuibil = 
57.200 lei (reprez. 100.000 lei –
30.000 lei – 12.800 lei)

� Impozit dividende = 2.860 lei 
(reprez 57.200 lei * 5%)

� CASS dividende (din 2017) = 
3.146 lei (reprez. 57.200 lei * 
5,5%)

Microîntreprindere PFA Plătitor impozit pe profit

Exemplu: Impozitare microîntreprindere vs. PFA vs. Companie
plătitoare de impozit pe profit
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14 4. Calculul impozitului pe venit pentru PFA (1/4)

Venit brut = încasare din activitatea desfăşurată, cu excepţia încasărilor din împrumuturi, aporturi, 
despăgubiri, donaţii şi sponsorizări

Cheltuiala = plata pentru activitatea desfăşurată
Sunt deductibile integral sau limitat cheltuielile legate de desfăşurarea activităţii economice. Cheltuielile 
efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau 
asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente.
Registrul de evidență fiscală trebuie completat în vederea stabilirii venitului net anual.

� Baza de calcul pentru determinarea limitei de deductibilitate a cheltuielilor de protocol, sponsorizare, 
mecenat, burse private este: Venit brut minus Cheltuieli deductibile, altele decât cele de protocol, 
sponsorizare, mecenat, burse private. Limitele de deductibilitate se mențin la 5% din baza pentru
sponsorizare, mecenat, burse private şi, respectiv, 2% din bază pentru protocol.

� Limita de deductibilitate a cheltuielilor sociale creşte de la 2% din anii anteriori la 5% din cheltuielile
cu salariile în 2016. 

� Posibilitatea deductibilității cheltuielilor cu bunuri cu termen de valabilitate depășit, potrivit legii.

� Cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, sunt deductibile potrivit legii;

� Cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori, sunt deductibile potrivit legii;

� Cheltuielile cu contribuția la fonduri de pensii facultative şi cu prima de asigurare voluntară achitate pentru
scopul personal al contribuabilului sunt deductibile până la limita de 400 euro/an/tip asigurare. 

Câteva precizări în legătură cu cheltuielile deductibile limitat pentru PFA 
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15 4. Calculul impozitului pe venit pentru PFA (2/4)

� Sunt deductibile cheltuielile de funcționare, întreținere, reparații cu autoturismele în limita a 1 
autoturism/contribuabil supus impozitului pe venit. Se menține și limitarea la 50% a cheltuielilor 
aferente autoturismelor. 

� Cheltuielile cu contribuțiile sociale obligatorii datorate de contribuabil nu se includ in cheltuielile 
deductibile ale contribuabilului. Vor fi scazute de ANAF la calculul impozitului final.

� Cotizațiile plătite la asociațiile profesionale se limitează la 4.000 euro anual. Cotizațiile obligatorii la 
organismele profesionale din care fac parte contribuabilii rămân limitate la 5% din venitul brut realizat.

Mijloacele fixe
Reprezintă activele care au o durată de utilizare mai mare de 1 an şi o valoare mai mare de 2.500 lei 
(valoare care se actualizează periodic prin act normativ). Valoarea lor se înregistrează eşalonat în cheltuieli
sub formă de amortizare, pe durata normată de utilizare prevazută de Catalogul duratelor de utilizare.

Obiectele de inventar
Reprezintă activele care au o durată de utilizare mai mare de 1 an dar o valoare mai mică de 2.500 lei. 
Valoarea lor se poate înregistra integral în cheltuieli la achiziţie sau eşalonat pe o durată de utilizare.

Pot fi achiziţionate numai mijloace fixe şi obiecte de inventar care se leagă de realizarea activităţilor
economice.

Câteva precizări în legătură cu cheltuielile deductibile pentru PFA
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16 4. Calculul impozitului pe venit pentru PFA (3/4)

Nr. Etapă Explicaţii

�fie în baza unei declarații de venit estimat pentru PFA nou infiintat, depusă în 30 de zile de la începerea activității

�fie in baza unei declaratii de venit estimat pentru PFA cu activitate in anul precedent, dar care a obtinut pierdere 
anul anterior (Declaratia 220)

Venitul Net Anual Estimat = Venit Brut Anual Estimat - Cheltuieli Deductibile Anuale Estimate 

�fie în baza Venitului Net Anual Realizat in anul precedent, in cazul PFA care a realizat venit net impozabil in anul 
anterior 
Venitul Net Anual Estimat = Venitul Net Anual Realizat anul precedent  

2 Calcul impozit anticipat 16% * Venitul Net Anual Estimat 

3
Primirea de la ANAF a 
Deciziei de impunere pentru 
anul respectiv 

ANAF transmite Decizia de impunere privind platile anticipate (formular 260)

4
Plata impozitului anticipat 
în 4 tranșe trimestriale

Scadențe: 25 Martie, 25 Iunie, 25 Septembrie, 25 Decembrie

Venitul Net Anual Realizat = Venit Brut Anual Realizat - Cheltuieli Deductibile Anuale realizate, și se 
declară prin depunerea declarației de venit realizat (Declaratia 200) până în data de 25 Mai

Atentie! Începând cu 2016 contribuţiile sociale obligatorii datorate de PFA nu se mai includ în totalul cheltuielilor 
deductibile înregistrate de contribuabil. Ele se vor scădea de ANAF odată cu recalcularea Venitului Net Anual 

6
ANAF recalculează Venitul 
net anual 

Venit Net Anual Recalculat = Venitul Net Anual Realizat declarat de contribuabil - Contribuţii sociale 
obligatorii -  Pierdere reportată, dacă e cazul.

Impozitul final = 16% * Venitul Net Anual Recalculat şi emite o decizie de regularizare a impozitului 
anticipat plătit 

Diferenţa dintre impozitul final şi impozitul anticipat plătit se plăteşte/ sau recuperează în termen de 60 de zile de la 
primirea deciziei. 

Pierderea fiscală se poate recupera în următorii 7 ani consecutivi din veniturile din aceeași sursă.

Determinarea Venitului Net 
Anual Estimat, la începutul 
anului

1

După încheierea anului se 
calculează 

5

ANAF determină impozitul 
pe venit final 

7
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17 Calculul impozitului pe venit pentru PFA (4/4)

Exemplu de calcul venit net anual 2016

Total Venit brut (venituri încasate) 2016 340.000 lei Baza de calcul = 340.000 lei – 130.000 lei = = 210.000 lei

Total cheltuieli (plătite) 2016 defalcate 
după cum urmeaza: 179.880 lei

Cheltuieli de protocol maxim deductibile = 210.000 lei * 2% = 4.200 lei

�Cheltuieli cu serviciile la terţi 100.000 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 10.000 lei – 4.200 lei = 5.800 lei

�Cheltuieli cu utilităţile 20.000 lei

�Cheltuieli cu materiale consumabile 
10.000 lei

�Cheltuieli cu contribuţiile sociale lei (ch 
nedeductibile, vor fi deduse de ANAF la 
regularizare anuală) 11.080 lei

�Cheltuieli de protocol (cu deductibilitate limitată)
10.000 lei

�Cheltuieli cu impozitul pe venit plăti anticipate 
(ch. nedeductibila) 28.800 lei

Venit Net Anual 2015 = 180.000 RON 

� plăţi anticipate trimestriale de impozit in 2016: 180.000 lei * 16%/ 4 trimestre = 7.200 lei / trimestru; 28.800 lei anual

Calcul deductibilitate cheltuieli de protocol  2016Venituri şi cheltuieli 2016

Impozit anual datorat: 
205.800 lei * 16 % – 28.800 lei plăţi anticipate = 4.128 lei regularizare

Calcul Venit Net Anual: Venituri – Cheltuieli totale + Cheltuieli nedeductibile
= 340.000 lei – 179.880 lei + 11.080 lei + 28.800 lei + 5.800 lei = 205.800 lei
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� Plăţi anticipate trimestriale (pe baza declaraţiei 600) la urmatoarele date: 25 Martie, 25 
Iunie, 25 Septembrie, 25 Decembrie, şi regularizare anuală

Plata

� 10,5% sau prin optţune 26,3% (pentru un stagiu de cotizare mai mare)

Baza lunară la care se aplica cota CAS este plafonată la 5 salarii medii pe economie, dar: 
� Baza lunară pentru plati anticipate CAS în timpul anului = 35%* Sal mediu = 35%* 2681 

lei = 938 lei (valori pentru 2016) => CAS lunar = 938 * 10.5% = 98 lei lunar
� Pentru regularizare finală = Venit Net Anual se împarte la nr. luni de activitate din an şi se 

determină Venitul Net Lunar ca bază de calcul pentru CAS, care nu poate fi mai mic 
decât 35%* Sal mediu, şi nici mai mare de 5 Salarii medii.

La regularizare se calculeaza CAS anual datorat (plafonat) şi se scad plăţile anticipate 
efectuate.

Cote

Baza lunară
de calcul CAS

CAS obligatoriu din 2016 pentru PFA cu excepţii: pensionari şi asiguraţi în alte sisteme

CASS 5.5% la Venitul Net este neplafonata în 2016, dar va fi plafonata din 2017!

5. Contribuţii sociale (CAS si CASS) pentru PFA (1/2)
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20 5. Contribuţii sociale (CAS si CASS) pentru PFA (2/2)

PFA care a realizat în 2015 un Venit Net Anual de 180.000 lei, iar in 2016 un Venit Net Anual de 200.000 lei a decis
să plătească începând cu 2016 cota minima de CAS de 10.5%.

În timpul anului 2016 va efectua plăti anticipate trimestriale astfel:
� CAS: 35% * 2681 lei * 10.5% * 3 luni = 295 lei/ trimestru, respectiv 295 lei * 4 trimestre = 1.180 lei/ an
� CASS: 5.5% * 180.000 lei (devenit estimat pentru 2016)/12 luni * 3 = 2.475 lei/ trimestru, respectiv 9.900 

lei/an.

Exemplu

� Se calculează Venitul Net Lunar = 200.000 lei/12 = 
16.667 lei

� Se compară Venitul Net Lunar cu plafonul maxim 
lunar de 5 salarii medii = 2.681 lei * 5 = 13.405 lei

� Deoarece Venitul Net Lunar realizat este mai mare 
decât plafonul, rezultă că se calculează CAS pentru
plafonul maxim, respectiv: 13.405 lei * 12 luni * 
10.5% - 1.180 lei plăţi anticipate = 15.710 lei 
regularizare anuală

Regularizare CAS plafonat
� 200.000 lei * 5.5% - 9.900 lei plăţi anticipate = 

1.100 lei regularizare

Regularizare CASS neplafonat

După încheierea anului urmeaza regularizarea CAS şi CASS plătite în raport de Venitul Net Anual
Realizat astfel:
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6. Aspecte generale legate de taxarea Convenţiilor civile şi a 
veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală

Impozitarea
veniturilor
obținute din 
drepturi de 
proprietate
intelectuala

� Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala se aplică sistemul cheltuielilor
forfetare 40%, cu reținere de plăți anticipate de impozit 10% de catre plătitor, 
cota aplicată la venitul brut.

� Prin opţiune se poate aplica sistemul cheltuielilor forfetare, cu reţinere de impozit
final 16% de către plătitor, caz în care se acordă deductibilitate la calculul impozitului
pe venit atât a cotei forfetare de cheltuieli de 40% cât şi a contribuţiilor sociale obligatorii
reţinute la sursă.

� Prin opţiune, se poate aplica sistemul real, adica prin contabilizarea tranzactiilor. 

Convenţii civile Veniturile din Conventii civile (Contracte încheiate în baza Codului Civil) nu mai pot 
fi încadrate în categoria veniturilor din activități independente, ci cel mult în 
categoria veniturilor din alte surse. 

Trebuie însă menţionat că aceste Convenţii Civile pot fi utilizate numai pentru activități 
ocazionale (rare, fără caracter de continuitate), care nu generează obligativitatea 
constituirii unei PFA. Nu se pot aplica pentru profesii libere sau alte activitati independente.
Convenţiile civile pot fi recalificate ca fiind activităţi dependente in cazul controalelor fiscale. 
Pentru contractele civile se reţine la sursa 16% impozit şi se datorează CASS 5.5%.  

Veniturile din activitati independente includ: PFA; Profesii Libere; Drepturi de Autor.

Contributii 
sociale venituri
obținute din dr.
de proprietate
intelectuala

� Introducere CAS obligatoriu din 2016, cu excepţia pensionarilor şi a asiguraţilor în alte
sisteme. Retinere la sursă de către platitor a cotei de 10,5% 

� Baza lunară de calcul CAS: Venit brut minus Cheltuială forfetară (40%) 
� Plafonat de către plătitorul de venit la 5 salarii medii (pentru 2016: 13.405 lei)  
� CASS obligatoriu din 2017 şi plafonat
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24 7. Taxa pe valoarea adăugată (1/5)

Persoana impozabilă care realizează o cifră de afaceri mai mare de 65,000 EUR (echivalent 220,000 lei la 
cursul de schimb EUR/RON comunicat de Banca Națională a României la data aderării) trebuie să se înregistreze în 
scopuri de TVA. In caz contrar se poate aplica scutirea de TVA.

Contribuabili

� 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016  
� 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017
� Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru anumite prestări de servicii și/sau livrări de 

bunuri (livrarea de medicamente de uz uman și veterinar; cazarea în cadrul sectorului hotelier; livrarea de alimente destinate
consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, etc).

� Cota redusă de 5% se aplică pentru anumite livrări de bunuri și prestări de servicii (manuale școlare, cărți, ziare și 
reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității; accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente 
istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, târguri, expoziții și evenimente culturale,
evenimente sportive, cinematografe, etc.).

Cotele de TVA

Pentru unele tranzactii locale între plătitori de TVA se aplică taxarea inversa la beneficiar, respectiv factura este
emisă de furnizor fără TVA, iar beneficiarul înregistrează TVA aferentă (fără a avea impact la nivel de decontări
între parteneri): vânzări deşeuri, cereale, construcţii, parţi de construcţie şi terenurile de orice fel, etc
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25 7. Taxa pe valoarea adăugată (2/5)

TVA colectata aferentă vânzărilor > TVA deductibilă aferentă achiziţiilor => TVA de plată

Operaţiuni
deductibile

� Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea 
sunt destinate utilizării în folosul efectuarii de operatiuni taxabile.

Limitări speciale 
ale dreptului de 
deducere

� Se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpărării, închirierii sau 
leasingului de vehicule rutiere și a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în 
proprietatea sau în folosința persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt 
utilizate exclusiv în scopul activității economice. 

� Limitarea de mai sus nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală 
maximă autorizată care depășește 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul 
șoferului.

� Prevederile de mai sus nu se aplică următoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și 

servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de 

taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată;
e) vehiculele utilizate in cadrul unui contract de leasing financiar ori operațional;
f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

TVA colectată aferentă vânzărilor < TVA deductibilă aferenta achiziţiilor => TVA de recuperat
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26 7. Taxa pe valoarea adăugată (3/5)

Sistemul TVA la 
încasare

� Sistemul TVA la încasare presupune deducerea/ colectarea TVA la momentul plăţii datoriei/ 
încasării creanţei şi nu la momentul primirii/ emiterii unei facturi. Pentru decontări parţiale
se deduce/ colectează TVA proporţional cu valoarea plătită/ încasată.

� Pot opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, persoanele impozabile înregistrate în
scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri
în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2,250,000 lei. 

Sistemul TVA la încasare este avantajos pentru contribuabil, deoarece plata TVA este legată
de încasarea/ plata facturilor. 

Operaţiunile 
intracomunitare

� Se refera la tranzactii cu parteneri din UE: Achiziţii intracomunitare de bunuri, Achiziţii 
intracomunitare de servicii, Livrări intracomunitare de bunuri, Livrări intracomunitare de 
servicii

� Condiţia obligatorie pentru a putea desfăşura operaţiuni intracomunitare este ca persoana
impozabilă să fie înregistrată în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
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27 7. Taxa pe valoarea adăugată (4/5)

� Pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri în România se aplică mecanismul taxării inverse la beneficiarul
român (numai evidenţierea TVA), cu condiţia ca beneficiarul să furnizeze un cod de TVA valid şi bunurile să fi 
fost efectiv transportate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru (să existe dovada transportului).

� Pentru achiziţiile intracomunitare de servicii în România, în general, facturile primite de la partenerii din UE nu 
includ TVA şi se aplica taxarea inversă la beneficiar (numai evidenţierea TVA), cu condiţia ca beneficiarul să
furnizeze un cod de TVA valid.

� Livrările intracomunitare de bunuri şi servicii efectuate din România către un partener din UE sunt în general 
scutite de taxă, cu condiţia ca beneficiarul să furnizeze un cod valid de TVA. În cazul livrărilor intracomunitare 
de bunuri, trebuie să existe dovada transportului dintr-un Stat Membru in alt Stat Membru. 

Reguli generale de TVA pentru tranzacţiile intracomunitare (B2B – Business To Business - tranzactii intre
doua persoane impozabile)

� Serviciile efectuate în legatură cu bunurile imobile (în care se pot încadra şi serviciile de arhitectură) includ 
acele servicii care au o legatură suficient de directă cu respectivele bunuri imobile şi au locul prestării acolo 
unde sunt situate bunurile imobile. Serviciile se încadrează la excepţii de la regulile generale B2B. 

� Dacă bunul imobil la care se referă serviciile este situat în România, facturile de servicii emise de BIA 
catre beneficiari străini persone impozabile pentru servicii legate de bunurile imobile vor include TVA din 
România, unde se află locul prestării.

� Dacă bunul imobil nu este situat în România, operaţiunile nu sunt impozabile în România. Dacă imobilul 
este situat în Comunitate trebuie să se aplice regulile fiscale din Statul Membru respectiv, caz în care BIA din 
România poate fi nevoit să se înregistreze în scopuri de TVA în Statul Membru respectiv.

Serviciile efectuate în legatura cu bunurile imobile (Exceptie B2B) 
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28 7. Taxa pe valoarea adăugată (5/5)

Decontul de TVA 
cod 300

� lunar dacă cifra de afaceri este mai mare de 
100,000 EURO calculati la cursul de schimb valutar 
de la 31 decembrie anul anterior, sau societatea 
efectueaza operaţiuni intracomunitare (achiziţii, 
livrări);

� trimestrial dacă cifra de afaceri este mai mică de 
100,000 EURO calculaţi la cursul de schimb valutar 
de la 31 decembrie anul anterior şi societatea nu 
efectuează operaţiuni intracomunitare (achiziţii, 
livrări)

25 ale lunii urmatoare*

Declaraţia 394 
privind livrările şi

achiziţiile pe
teritoriul naţional

� se transmite lunar sau trimestrial în funcţie de 
perioada fiscală pentru depunerea decontului de 
TVA

Reguli de depunere şi recurenţă Termen de depunere

Declaraţia 390 
privind operaţiunile 

intracomunitare

� se transmite doar când există operaţiuni 
intracomunitare de declarat

*si termen de plata TVA, daca este cazul
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30 8. Declaraţiile fiscale relevante pentru PFA*

Declaratia 220

Declaraţie privind venitul estimat se depune:
� în cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activităţi 

independente care încep o activitate în cursul anului fiscal;

� în cazul contribuabililor care, în anul anterior au realizat pierderi şi cei 
care au realizat venituri pe o perioadă mai mică decât anul fiscal, 
precum şi cei care din motive obiective estimează că vor realiza 
venituri mai mici cu 20% faţă de anul anterior

� în termen de 30 zile de 
la data producerii 
evenimentului

� până pe 25 mai a anului 
de impunere, odată cu 
declaraţia privind venitul 
realizat

Declaratia 200
Declaratia privind veniturile realizate din România se depune cu 
detalii pentru fiecare tip de activitate: venituri comerciale, profesii libere, 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor, etc.)

Detalii Termen de depunere

Declaratia 600
Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria
persoanelor asigurate public în sistemul de pensii. Sunt obligate să
depună declaratia PFA-urile care în anul anterior au realizat un venit de cel
puţin 35% din salariul mediu brut

� până pe 25 mai anul 
următor pentru anul 
încheiat

� până la 31 ianuarie

Pe baza declaraţiilor de mai sus contribuabilii vor primi de la ANAF:
• Decizia de impunere care include valoarea impozitului şi a contribuţiilor de plata pentru plăţi anticipate 
• Decizia de regularizare pentru anul anterior.

*referitor la declaratiile de TVA pentru PFA platitoare de TVA - a se vedea slide 28 
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32 9. Dobânzile şi penalităţile de întârziere

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen
dobânzi şi penalităţi de întârziere (obligaţii fiscale accesorii). 
Termenul de prescripţie pentru impozite şi taxe este de 5 ani de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru
care se datorează obligaţia fiscală.  În caz de evaziune fiscală termenul de prescripţie este de 10 ani.

Exemplu
Obligaţie fiscală datorată 1.000 RON, data scadentă 25.01.2016, data plăţii 31.03.2016
Dobânda de întârziere : 1.000 RON * 0.02% * 66 zile = 13 RON
Penalitate de întârziere : 1.000 RON * 0.01% * 66 zile = 7 RON
Total accesorii: 20 RON

Dobânzile se calculează ca 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv

Penalităţile de 
întârziere de 

0,01%

se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului
de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv

Cum se calculează accesoriile?
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Multumim! 
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati!

Ensight Management Consulting
Str Uranus 150, 050826
Bucuresti, Romania
Tel: +40 31 4055468
Fax:   +40 31 4055467
contact@ensight.ro
www.ensight.ro


