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Informare cu privire la
Modificările aduse Codului Fiscal prin OUG 79/2017, începând cu anul 2018

REZUMAT
➢ Avocaţii sunt exceptaţi de la plata CAS în sistemul public de pensii, pentru
veniturile realizate din profesia de avocat (art.150 din Codul fiscal):
ART. 150 Excepţii specifice privind veniturile din activităţi independente
Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia
asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea
de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la
art. 137 alin. (1) lit. b).
➢ Persoanele care obţin venituri din activităţi independente (PFA, profesii libere etc) vor
datora CASS (contribuţie de asigurări sociale de sănătate) în cotă de 10 % dacă
valoarea cumulată a veniturilor din sursele de mai jos , realizate în anul precedent (art.
170 alin. 3 din Codul Fiscal) este de cel puţin 12 salarii minime brute , respectiv
22.800 lei în 2017 :
a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 67^1(venitul net, art.170
din Codul Fiscal);
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau
Legii nr.170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125(venitul brut);c) venituri
din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 (venitul net sau norma de venit);
d) venituri din investiții, definite conform art. 91;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art.
103(venitul net sau norma de venit);
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116(venitul brut/venitul impozabil).
➢ Procentul de contribuţie CASS (contribuţia de asigurări sociale de sănătate)
creşte de la 5,5% la 10%, dar se aplică la salariul minim brut pe economie, nu la
venitul net obţinut (în acest moment se aplică la 1.900 lei).
Persoanele care se încadrează în categoria celor obligaţi să achite CASS trebuie să depună
până la 31 ianuarie a anului pentru care se stabileşte CASS formularul “Declaraţia 600” cu
privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar (Ordinul 4140/2017).
În cazul celor care încep activitatea în timpul anului, declaraţia se depune în 30 de zile de la
data producerii evenimentului.
➢ Cota de impozitare a venitului net scade de la 16% la 10% ;
➢ S-a introdus opţiunea de a cotiza la sistemul public de pensii şi la fondul de
asigurări de sănătate chiar dacă venitul obţinut sau estimat a se obţine, este mai mic
decât baza minimă de calcul de la care contribuţiile devin obligatorii.
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Asigurări sociale opţionale
Avocaţii se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, pe bază de contract de asigurare
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.(OUG 99/2017).
Asigurarea este condiţionată de plata unei contribuţii de 1% aplicată asupra venitului
lunar ales înscris în contractul de asigurare.Venitul lunar este un venit ales care nu poate fi
mai mic decât vaoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare
decât valoarea a de 12 ori a acestuia.
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor este de 6 luni realizate în ultimele
12 luni anterioare lunii pentru acre se acordă concediul medical.

Completarea Declarației 600
Avocații au obligația depunerii la ANAF a Declarației 600, până la 31 ianuarie 2018, pentru
stabilirea contribuția la sănătate , dacă îndeplinesc următoarele condiții:
1.Au realizat în anul 2017 venituri din următoarele surse, peste 22.800 lei :
a) venituri din activități independente, definite conform art. 67 și 67^1(venitul net, art.170
din Codul Fiscal);
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii
nr.170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125(venitul brut);
c) venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 (venitul net sau norma de
venit);
d) venituri din investiții, definite conform art. 91;
e) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103(venitul
net sau norma de venit);
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 și 116(venitul brut/venitul impozabil).
În acest caz avocații vor completa declarația astfel :
punctul I :Date de identificare contribuabil și
punctul III.1. :Date necesare pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate
unde vor bifa în primul chenar căsuța “am realizat în anul fiscal precedent venituri anuale
cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe
surse de venituri, astfel:“ și vor bifa căsuțele corespunzătoare surselor de venit.
2.Nu au realizat în anul 2017 venituri nete peste 22.800 lei din sursele de venit detaliate la
punctul 1, dar doresc să fie asigurați în sistemul public de asigurări sociale de sănătate.
Avocații nu fac parte din categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției de asigurări
sociale de sănătate , potrivit prevederilor art.154 din Codul Fiscal.
Astfel, potrivit art 222 din legea 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății
(1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi:
a) toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în
condiţiile prezentei legi.
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Avocații care nu au realizat venituri nete în anul 2017 peste 22.800 lei din avocatură sau din
sursele de venit de la punctul 1, dar doresc să fie asigurați în sistemul public de asigurări
sociale de sănătate vor complete declarația astfel:
punctul I :Date de identificare contribuabil și
punctul III :Date necesare pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate unde
vor bifa căsuța de la punctul III.2. OPȚIUNEA CONTRIBUABILILOR PENTRU DEPUNEREA
DECLARAȚIEI ȘI PLATA CONTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE PENTRU ANUL
ÎN CURS.

ATENȚIE: Avocaţii sunt exceptaţi de la plata CAS în sistemul public de pensii, pentru
veniturile realizate din profesia de avocat (art.150 din Codul fiscal):
ART. 150 Excepţii specifice privind veniturile din activităţi independente Persoanele fizice
asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul
public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu
datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit.
b).
Astfel, avocații NU vor completa punctul II.DATE NECESARE PENTRU STABILIREA
CONTRIBUȚIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE, pentru veniturile realizate din avocatură.
Pentru ca declarația să nu creeze niciun fel de confuzie la ANAF, cu privire la stabilirea
contribuției de asigurări sociale (pensii), este indicat să fie însoțită de o copie a Deciziei de
înscriere pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei.
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GHID DE CONTABILITATE ŞI FISCALITATE PENTRU AVOCAŢI-ANUL 2018

CAPITOLUL I - DECLARAŢII ŞI TERMENE DE DEPUNERE
1.Declaraţia de înregistrare fiscală - Formularul 070 (Ordin 3725/19.12.2017)
Această declaraţie trebuie depusă în termen de 30 de zile de la începerea activităţii / înregistrarea iniţială.
În formular se bifează căsuţa INITIALĂ.
Declaratia se completează în două exemplare, în format fizic şi se depune astfel :
- fie la sediul A.N.A.F unde aveţi domiciliul - în acest caz, unul dintre cele 2 exemplare va
ramane la dumneavoastră pe el avand numărul de înregistrare şi ştampila de la ANAF
- fie prin poştă, prin scrisoare recomandată către Agenţia Judeţeană de Administrare Fiscală de
care aparţineţi - in acest caz veţi pune în plic doar un exemplar dintre cele d o u ă completate, iar la
celălalt exemplar veţi ataşa confirmarea de primire.
În cazul în care apar modificări ale datelor pe care le-aţi declarat iniţial (de exemplu schimbarea
numelui, modificarea domiciliului etc.) trebuie sa reînnoiţi această declaraţie şi să o depuneţi la sediul
A.N.A.F în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificărilor.
În formularul 070 veţi bifa DE MENŢIUNI în loc de INIŢIALĂ.

2. Declaraţia privind veniturile estimate - Formularul 220 (Ordin 3780/2017)
Această declaraţie se depune la sediul A.N.A.F, în termen de 30 de zile de la începerea activităţii.
Prin acest formular, veţi declara veniturile şi cheltuielile pe care estimaţi că le veţi realiza în primul an de
desfăşurare a activităţii. Pe parcursul exercitării profesiei de avocat, această declaraţie trebuie depusă
până pe 25 mai în anul de impunere(împreună cu declaraşia 200 privind veniturile r ealizate în anul
anterior), dacă :
- în anul anterior aţi realizat pierderi
- în anul anterior aţi lucrat doar o parte din an (nu un an complet)
- sau estimaţi că în anul în curs veţi realiza venituri care diferă cu cel puţin 20 % faţă de cele pe care
le-aţi realizat în anul fiscal anterior.
Declaraţia se depune în format fizic, completată cu majuscule, fie direct la A.N.A.F de care aparţineţi, fie prin
poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

3. Declaraţia privind venitul realizat - Formularul 200
În acest formular veţi completa veniturile şi cheltuielile brute înregistrate în anul precedent, rezultând astfel
venitul net.
Declaraţia 200 se depune în fiecare an până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de raportare.
Dacă ulterior depunerii acesteia se constată erori, trebuie depusă o declaraţie rectificativă, prin care se
corectează erorile declarate.
Declaratia se completează în două exemplare şi se depune astfel :
-

în fomat fizic, la g h i ş e u l ANAF (completată în 2 exemplare) sau prin poştă ( scrisoare
recomandată cu confirmare de primire)
electronic , prin utilizarea
serviciului de depunere declaraţii online, existent pe
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portalu1 e - guvernare.ro, dar în acest caz va trebui ca î n prealabil
certificat digital de sernnatură electronica.

sa obţineţi un

În această declaraţie puteţi opta pentru a direcţiona 2% din impozitul datorat către diverse entităţi publice,
procedură de altfel cunoscută şi aplicată frecvent în ultimii ani.
Formularul declaraţiei este adaptat pentru această posibilitate.

4. Declaraţii în legătură cu taxa pe valoare adaugată
Pe lângă obligaţiile declarative de mai sus, poate apărea şi obligaţia de a vă înregistra în scopuri
de taxă pe valoare adaugata (T.V.A).
În situaţia în care, într-un an calendaristic, realizaţi venituri până la suma de 65.000 EUR (echivalentul a
220.000 lei, art.310 Legea 227/2015) şi nu sunteţi înregistraţi în scop de TVA, aveţi obligatia de a
depune urrnătoarele declaraţii:
Declaraţia 392 B ( depunerea acestei declaraţii se suspendă până la 31.12.2019)
În cazul în care sunteţi plătitor de TVA trebuie să depuneţi următoarele declaraţii :
Declaraţia 020 de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane fizice, pentru înregistrare fiscală în scopuri
de TVA , dacă depăşiţi plafonul de încasări de 220.0000 lei.
Declaratia 394- Declarația informativă privind livrările de bunuri/prestările de servicii și achizițiile efectuate pe
teritoriul național
Declaraţia se depune lunar până pe 25 ale lunii următoare perioadei
exemplu, până pe 25 aprilie pentru trim. I).

la care se referă

(de

Declaraţia se poate depune :
- fizic la ANAF sau prin poştă cu confirmare de primire. Declaraţia se depune în format electronic
pe CD însoţit de formularul semnat în format fizic, în două exemplare.
- electronic, pe portalul ANAF, dacă aveţi un certificat de semnătură electronică.

Declaraţia 392 A (termenul de depunere se suspendă până la 31.12.2019)
Declaraţia 300 –Decont de taxă pe valoare adăugată
Această declaraţie se depune trimestrial sau lunar de către persoanele plătitoare de TVA, î n funcţie de
modalitatea de înregistrare sau de nivelul plafonului de TVA atins.(lunar până pe data de 25 ale lunii
următoare celei de raportare, trimestrial pănă pe 25 ale lunii următoare trimestrului expirat).
În cazul inregistrării iniţiale ca plătitor de TV A sau în cazul depăşirii plafonului de 65.000 euro
(220.000 RON), această declaraţie se va depune trimestrial.
În cazul în care depăşiţi plafonul anual de 100.000 euro sau faceţi cel putin o achiziţie
intracornunitară de bunuri, această declaraţie se depune lunar (art.322, alin. 2 din Codul Fiscal).
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CAPITOLUL II CONTABILITATE
Avocaţii au obligaţia de a-şi organiza contabilitatea în partidă simplă.Opşional, pot organiza contabilitatea în
partidă dublă.
În vederea organizării contabilităţii trebuie să întocmiţi trei registre obligatorii, care se pot achiziţiona de la
librării şi unul opţional
./ registrul jurnal de încasări şi plăţi
./ registrul inventar
./ registru de evidenta fiscală (acest Registru nu se găseşte la librărie)
./ registrul unic de control (opţional)
Registrul Jurnal de Încasări şi Plăţi
Acest Registru nu trebuie înregistrat la ANAF.
Registrul se foloseşte pentru a înregistra, în ordine cronologică, veniturile şi cheltuielile efectuate în
legătură cu activitatea de avocat.
În registru se înregistrează atât încasările în numerar (prin chitanţă), cât şi cele prin virament bancar
(regăsite în extrasele bancare), la data încasării.
Se vor înregistra documentele justificative (chitanţe, extrase de cont, bonuri fiscale) cronologic,
menţionând felul documentului, data emiterii.
Diferenţa dintre totalul încasărilor şi totalul plăţilor reprezintă baza de impozitare (venitul impozabil).
Calculul efectiv se efectuează astfel:
- din totalul sumelor încasate, evidenţiate în coloanele 5 şi 6 din Registrul Jurnal de încasări şi plăţi se
scad cheltuielile cu amortizarea fiscală a bunurilor
- din suma obţinută se scade totalul sumelor plătite, evidenţiate î n coloanele 7 şi 8
- se adună sumele plătite pentru curnpărarea bunurilor amortizabile
şi totalul cheltuielilor
nedeductibile,care se preia din centralizatorul
cheltuielilor
nedeductibile,
acest centralizator
intocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ
Acest registru trebuie arhivat î m p r e u n ă c u documentele justificative pe baza cărora a fost
întocmit şi trebuie păstrat 10 ani , cu începere de la data încheierii anului fiscal în cursul căruia a fost întocmit.
Registrul Inventar
În registruI inventar se vor evidenţia obiectele de inventar şi valoarea lor. Şi acest
registru trebuie păstrat pentru 10 ani, cu începere de la data încheierii anului fiscal î n cursul căruia a
fost î ntocmit.
Registrul de evidenţă fiscală (OMFP 3254/2017)
Acest

registru

este

folosit

pentru

a completa

calculul

venitutului

net

de către

fizice care desfasoara

activităţi

avocat.
Documentul a devenit obligatoriu pentru persoanele
independente din 2015 (art.68.alin 8 din Codul Fiscal)
Modelul a fost publicat în OMFP 3254/2017.
Contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă scrisă sau electronică, cu respectarea modelului
şi conţinutului prevăzute în anexa nr. 1 la respectivul ordin.
Registrul Unic de Control
Registrul unic de control poate fi achiziţionat din momentul începerii activităţii ( nu
este obligatoriu, ci opţional) şi este folosit exclusiv de către organele de control abilitate, fiind
singurele care au dreptul de a-l completa.
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CAPITOLUL
III CALCULUL VENITULUI
ACTIVITATEA DE AVOCAT

IMPOZABIL

DIN

Prin venit impozabil se înţelege suma rămasă după scăderea cheltuielilor deductibile din încasările
din activitatea de avocat.
Impozitul datorat este de 10% din venitul impozabil.
Cheltuielile deductibile reprezintă cheltuielile necesare pentru obţinerea venitului .
Pentru a putea beneficia de deducerea cheltuielilor:
• încheiaţi contracte de asistenţă juridică
• asiguraţi-vă că facturile sunt emise cu datele de identificare atribuite de autorităţile fiscale
• păstraţi facturile, bonurile de benzină şi chitanţele, pentru a dovedi plăţile efectuate
• ţineţi evidenţa lunară, în ordine cronologică, a cheltuielilor
în Registrul Jurnal de Încasări
şi Plăţi.
Cheltuieli deductibile :
1. Cheltuielile efectuate în interesul activităţii de avocat:
-materiale consumabile (hârtie, pixuri, caiete, agende, etc.), obiecte de inventar (calculator,
imprimantă, etc.)
-lucrări executate şi servicii prestate de terţi (reparaţii obiecte de inventar etc.)
-dobânzile aferente creditelor bancare
-comisioane şi alte servicii bancare
-cheltuielile cu reclama şi publicitatea
-cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii (factura de telefonie, dacă este emisă pe
cabinetul de avocat)
-energia si apa (la adresa declarată ca sediu profesional )
-cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane
-cheltuielile de delegare, detaşare si deplasare
-impozite şi taxe, altele decât impozitul pe venit
-cheltuielile cu amortizarea fiscală
2. În cazul utilizării bunurilor cu folosinţă mixtă (pentru cabinet şi în scop personal), cheltuiala
deductibilă se determină, dupa caz, proporţiional cu:
-numarul de kilometri parcurşi în interesul cabinetului, în cazul autoturismelor, la care se va aplica, în
plus limitarea de 50% a deductibilităţii (a se vedea mai jos - cheltuieli deductibile limitat) ;
-numarul de metri pătrţi folosiţi în interes de afacere, în cazul unui imobil;
-numărul de unităţi de rnăsură specifice, în alte cazuri.

Cheltuieli deductibile limitat:
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-cheltuielile de sponsorizare şi mecenat şi acordarea de burse private efectuate conform
legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată ca venit brut minus cheltuieli deductibile
mai putin cheltuielile cu sponsorizarea, mecenatul, bursele private si protocolul;
-cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% din aceeaşi bază de calcul ;
-cheltuieli sociale î n limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% a supra
valorii anuale a cheltuielilor
efectuate cu salariile personalului.
Pot fi incluse la cheltuieli
sociale urmatoarele:
1. ajutoarele de înmormantare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru
naştere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse î n gospodăriile proprii,
ajutorarea copiilor din scoli şi centre de plasament;
2. cheltuielile
pentru
funcţionarea
corespunzatoare
a un or unităţi
aflate
în
administrarea contribuabililor, precum: creşe, gradiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine,
baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti şi altele asemenea;
3. cheltuielile reprezentând:
cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite
salariaţilor
şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor
profesionale si al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete
de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea
serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru
salariaţii proprii si membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie
ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;
4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a
unui regulament intern .
-50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv
în scopul desfasurarii activitatii si a căror rnasa total a maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg
şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietate
sau în folosinta; la aceste cheltuieli se includ: combustibilul, reparatiile, piesele de schimb,
asigurarile masinii etc. ;
-cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de
leasing operational, respectiv cheltuielile eu amortizarea și dobanzile pentru contractele de
leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing ș i
societatile de leasing;
-primele de asigurare voluntara de sanatate in limita a 400 de euro anual:,
-contribuţiile la fonduri de pensii facultative in limita a 400 de euro anual;
- cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul personal al contribuabilului sau
asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
- cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabil potrivit prevederilor
titlului V - Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă
de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea
venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;
- dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară
activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între
părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru împrumuturile în lei, în
vigoare la data restituirii împrumutului şi, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută,
prevăzută la art. 27 alin. (7) lit. b);
- cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
- cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor
profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.
Baza de calcul pentru cheltuielile deductibile limitat se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile
deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de
protocol.
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Cheltuieli nedeductibile:
- Sumele sau bunurile pe care le folosiţi pentru uzul personal sau al familiei ;
- Impozitul pe venitul din activitati independente;
- Donaţiile (atenţie sponsorizarea şi donaţia se tratează diferit, sponsorizarea poate fi dedusă
în anumite limite - vezi mai sus);
- Dobanzi, majorari de intarziere, amenzile sau penalitatile pe care le datoraţi autorităţilor române în
legatură cu activitatea de avocat;
- Rate1e aferente creditelor pe care le-aţi contractat in calitate de avocat
- 50% din cheltuielile aferente vehiculului pe care îl folosiţi în activitatea de avocat , dacă acesta
este utilizat şi în scopuri personale.
În acest caz, veţi putea considera deductibile doar jumatate dintre cheltuielile cu combustibilul,
asigurarile obligatorii, reparaţiile, etc.

CAPITOLUL IV - DECLARAŢII ŞI TERMENE DE PLATĂ
Avocatul are obligaţia de a plăti impozit pe venit (10%).
Avocatul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.170 din Codul Fiscal (vezi Modificările aduse
Codului Fiscal prin OUG 79/2017, începând cu anul 2018, din acest material) trebuie să achite şi contribuţia
la asigurări sociale de sănătate (10%).
.
La începerea activităţii de avocat :
- se completează declaraţia 070 (Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru
persoanele fizice care exercită profesii libere) care se depune la sediul ANAF în două exemplare. La
declaraţie se ataşează Decizia de primire în profesia de avocat, Decizia Consiliului Baroului privind
forma de exercitare şi actul de spaţiu pentru adresa la care se va desfăşura activitatea.
- se completează Declaraţia 220 privind venitul estimat pentru anul în curs , în două exemplare şi se
depune la sediul A.N.A.F, în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii.
- Agenţia Judeţeană de Administrare Fiscală va emite o decizie de plăţi pentru anul în curs, care va
cuprinde atât impozitul pe venit, cât şi contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate.
Termenele la care se fac plăţile trimestriale sunt :25 martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 21 decembrie.
În anul următor, avocatul are obligaţia de a depune Deeclaraţia 200 privind venitul realizate, termenul de
depunere fiind 25 mai.
În urma depunerii acestei declaratii Agenţia Judeţeană de Administrare Fiscală va emite:
- decizie de plăţi aniticipate pentru anul în curs . Termenele la care se fac plăţile trimestriale sunt :25
martie, 25 iunie, 25 septembrie şi 21 decembrie.
- decizie de regularizare a impozitului şi contribuţiilor de sănătate pentru anul precedent . Dacă rezultă
diferenţe de plată în plus pentru anul precedent, termenul de efectuare a plăţii este de 60 de zile din momentul
primirii deciziei. (trebuie păstrat plicul cu data poştei).Dacă avocatul a achitat impozit pe venit şi contribuţii în
plus, trebuie să facă o cerere către A.N.A.F prin care solicită restituirea sumei în numerar sau prin virament
bancar.
Persoanele care se încadrează în categoria celor obligaţi să achite CASS (Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate) trebuie să depună până la 31 ianuarie a anului pentru care se stabileşte CASS formularul “Declaraţia
600” cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar (Ordinul 4140/2017).
În cazul celor care încep activitatea în timpul anului, declaraţia se depune în 30 de zile de la data producerii
evenimentului.
Avocaţii datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin
egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele
categorii (art.155, alin.2 din Codul Fiscal):
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 şi 67^1;
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b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016,
pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 116.
Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice prevăzute la
art. 155 alin. (2) este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează. (Art.170
alin1,2,3 din Codul Fiscal).
Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una
sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri menţionate la art. 155 alin. (2), respectiv:
a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68 - 70, după caz;
b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016
privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);
c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit
art. 84 - 87;
d) venitul/câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94 - 97;
e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
stabilite potrivit art. 104 - 106;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.
Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin însumarea veniturilor
anuale menţionate la alin. (2), realizate în anul fiscal precedent.

Baroul Dolj- Dolj Bar Association - Barreau Dolj - Rechtsanwaltskammer - Unione degli avvocati di Dolj
Craiova, B-dul Carol I, Nr.1, Bl. 17D mezanin, cod postal 200678, Dolj, Romania
Tel: +40351.40.84.30, +40251.41.39.37 – Email: office@barouldolj.ro – Web www.barouldolj.ro

Pg.10

