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FIZICE CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN

ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE 



Modificarea modului de determinare a venitului net
de către persoanele fizice care realizează

venituri din activități independente 
- sesiune de asistență și îndrumare online -

13.01.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Va rog sa imi spuneti daca o persoana fizica care
detine CIF si a fost inregistrata pana in 2011 in
sistem real pe cod CAEN 0150-activ agricole si
impusa incapand cu 2012 pe norma de venit cu
D221 are obligatii declarative si pentru CIF?
Respectiv depunerea declaratiilor D392? 

Stimată doamnă, deşi întrebările dumneavoastră nu se
încadrează în tema sesiunii de astăzi, subiectul dezbătut
fiind  "Modificarea  modului  de  determinare  a  venitului
net de către persoanele fizice care realizează venituri din
activități independente", vă comunicăm că pe codul de
înregistrare  fiscală  atribuit  pentru  activităţi  agricole
trebuie depusă declaraţia informativă privind livrările de
bunuri,  prestările  de  servicii  şi  achiziţiile  efectuate
(D392), până la data de 25 februarie. 

2 Un PFA care a avut evidenta in sitem real in anul
2015 intentioneaza sa treaca la Norma de venit
in  2016;  este  salariat  cu  norma  intreaga  si
depune declaratia 220 sa treaca pe noul sistem.
Norma anuala de venit este de 13.000 lei si fiind
salariat se reduca la 6500 lei anual. Mai depune
pana la 31.01.2016 si D 600 pt pensii dat ffind
ca norma redusa este sub indicator sau se ia in
considerare norma intreaga? 

Schimbarea sistemului de impunere de la sistem real la
norma  de  venit  se  face  prin  completarea
corespunzatoare  si  depunerea  Formularului  220
Declaraţiei  privind  venitul  estimat/norma  de  venit  la
organul  fiscal  competent  până la  data de 31 ianuarie
2016.  Referitor  la  norma  de  venit  pentru  codul  odul
CAEN 5630 precizam ca, acest cod nu este cuprins in
Nomenclatorul  activitatilor  pentru  care  venitul  net  se
poate  determina  pe  baza  normelor  anuale  de  venit.  
Celelalte aspecte nu se încadrează în tema sesiunii de
astăzi.  Pentru a beneficia  de asistență puteti  apela  la
Call-Center la nr. de telefon 031 403 91 60 sau puteți
folosi formularul pentru asistenţă prin e-mail, pe care îl
găsiţi la următorul link: https://www.anaf.ro/arondare/

3 Care sunt condițiile pentru trecere de la sistem
real  la  norma  de  venit  ?  Serviciile  de
contabilitate pot fi  supuse sistemului  la norma
de venit ? 

Pentru  trecerea  de  la  determinarea  venitului  net  în
sistem real la norme de venit este necesar ca activitatea
respectivă să se regăsească în nomenclatorul activităţilor
pentru  care  venitul  net  se  poate  determina  pe  baza
normelor  anuale  de  venit.  Determina  venitul  net  în
sistem  real,  sau  pe  baza  normelor,  este  obligatorie
pentru  contribuabil  pe  o  perioadă  de  2  ani  fiscali
consecutivi  Schimbarea  sistemului  de  determinare  a
venitului net se face prin completarea declaraţiei privind
venitul  estimat/norma  de  venit  şi  depunerea
formularului până la data de 31 ianuarie, cu condiţia ca
venitul  brut  anul  precedent  să  nu  depăşească
echivalentul  în  lei  al  sumei  de  100.000  euro.
Puteţi  verifica dacă codul -  CAEN al  activităţii  dvs.  se
regăseşte  în  Ordinul.  nr..2875/2011  publicat  în  M  Of.
nr.871/09.12.2011 sau la link:
https://static.anaf.ro/.../legislatie/OMFP_2875_2011.pdf

4 Sunt titulara unui PFA impus in sistem real (cod
CAEN  6202),  infiintat  in  iunie  2013.  Cand  as
putea schimba optiunea impunerii in sistem real
cu cea a impunerii la norma de venit? (au trecut
mai  mult  de  doi  ani  fiscali  de  la  infiintare)
Si mai am o situatie: Sediul profesional al PFA-
ului  este  in  Bucuresti,  sunt  autorizata  pentru
desfasurarea  activitatii  la  sediul  clientului,  iar
domiciliul fiscal este in Provincie. In cazul meu,

Pentru anul 2016, în vederea stabilirii venitului net anual
pe baza normelor de venit,  trebuie să depuneti  D220
până la 31 ianuarie 2016, la organul fiscal de domiciliu,
care va stabili  venitul  net anual pe baza normelor de
venit de la locul desfăşurării activităţii. 
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se  va  aplica  norma  de  venit  valabila  pentru
Bucuresti  sau  cea  valabila  pentru  domiciliul
fiscal?

5 Un PFA din 2007 tine evidenta in  sistem real,
profilul  comert ambulant poate trece la norma
de venit. 

Pentru  trecerea  de  la  determinarea  venitului  net  în
sistem real la norme de venit este necesar ca activitatea
respectivă să se regăsească în nomenclatorul activităţilor
pentru  care  venitul  net  se  poate  determina  pe  baza
normelor  anuale  de  venit.  Determina  venitul  net  în
sistem  real,  sau  pe  baza  normelor,  este  obligatorie
pentru  contribuabil  pe  o  perioadă  de  2  ani  fiscali
consecutivi  Schimbarea  sistemului  de  determinare  a
venitului net se face prin completarea declaraţiei privind
venitul  estimat/norma  de  venit  şi  depunerea
formularului până la data de 31 ianuarie, cu condiţia ca
venitul  brut  anul  precedent  să  nu  depăşească
echivalentul  în  lei  al  sumei  de  100.000  euro.
Puteţi  verifica dacă codul -  CAEN al  activităţii  dvs.  se
regăseşte  în  Ordinul.  nr..2875/2011  publicat  în  M  Of.
nr.871/09.12.2011 sau la link:
https://static.anaf.ro/.../legislatie/OMFP_2875_2011.pdf

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.

2

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fstatic.anaf.ro%2F...%2Flegislatie%2FOMFP_2875_2011.pdf&h=PAQH9A65r

