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1.Baza legală
 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Veniturile obținute din meditații sunt asimilate veniturilor din activitați independente și sunt
tratate în Codul Fiscal la Titlul IV, CAPITOLUL II - Venituri din activități independente.

 HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

 OPANAF Nr. 2127/2021 din 30 decembrie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului,
modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";

 OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și
completările ulterioare;

 OMFP nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice,
contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

 HG nr. 656 /1997 privind aprobarea Clasificarii activităţilor din economia națională – CAEN;
 OUG nr. 28 / 1999 republicată, privind obligația operatorilor economici de a utiliza
aparate de marcat electronice fiscale.



Obligații fiscale privind veniturile din meditații

4

2.Înregistrarea și autorizarea funcționării

Persoanele fizice care intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual
venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații, au obligația de a se înregistra la
Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării, în
condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008, în următoarele forme de organizare:

-individual și independent, ca persoane fizice autorizate;

-ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;

-ca membri ai unei întreprinderi familiale.
ONRC de pe lângă tribunal va elibera certificatul de înregistrare, conținând codul unic de
înregistrare.

3.Obligații fiscale declarative și de plată din punct de vedere al impozitul pe venit

După înregistrarea la ONRC, persoana fizică ce obține venituri din meditații are și obligații
fiscale - declarative și de plată din punct de vedere al impozitului pe venit și contribuții
sociale.
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3.1. Depunere Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice (formular 212)

 Dacă începe activitatea în cursul anului fiscal, persoana fizică va depune Declarația unică
în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

 Dacă începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere, persoana fizică va
depune Declarația unică Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data
de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

La competarea Declarației unice, contribuabilul estimează veniturile care vor fi obținute în anul
începerii activității și își exercită și opțiunea privind determinarea venitului net anual:
- fie pe baza normelor de venit;
- fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

3.2. Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

În cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de
venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității.
Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit sau asupra normei
de venit ajustate, după caz.
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Normele anuale de venit pe anul 2022, stabilite pentru activități independente, conform art. 69
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , precum și coeficienții de corecție se regăsesc pe
site-ul ANAF, la secțiunea Asistență pentru contribuabili/Declarații obligații fiscale/Norme de
venit, pentru fiecare județ.

Alba Caraș-Severin Harghita Prahova

Arad Călărași Hunedoara Satu Mare
Argeș Cluj Ialomița Sălaj
Bacău Constanța Iași Sibiu
Bihor Covasna Ilfov Suceava

Bistrița-Năsăud Dâmbovița Maramureș Teleorman

Botoșani Dolj Mehedinți Timiș
Brașov Galați Mureș Tulcea
Brăila Giurgiu Neamț Vaslui
Buzău Gorj Olt Vâlcea
București Vrancea

Ministerul Finanțelor Publice elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul
net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al
ministrului finanțelor publice, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din
economia națională – CAEN.
Regăsim în Normele anuale de venit pe anul 2022 la poziția 104 CAEN 8559 pentru activitatea
independentă -Servicii executate de meditatori.

http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Alba2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Alba2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/CarasSeverin2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/CarasSeverin2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Harghita2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Harghita2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Prahova2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Prahova2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Arad2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Arad2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Calarasi2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Calarasi2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Hunedoara2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Hunedoara2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/SatuMare2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/SatuMare2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Arges2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Arges2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Cluj2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Cluj2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Ialomita2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Ialomita2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Salaj2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Salaj2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Bacau2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Bacau2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Constanta2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Constanta2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Iasi2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Iasi2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Sibiu2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Sibiu2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Bihor2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Bihor2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Covasna2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Covasna2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Ilfov2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Ilfov2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Suceava2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Suceava2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/BistritaNasaud2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/BistritaNasaud2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Dambovita2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Dambovita2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Maramures2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Maramures2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Teleorman2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Teleorman2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Botosani2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Botosani2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Dolj2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Dolj2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Mehedinti2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Mehedinti2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Timis2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Timis2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Brasov2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Brasov2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Galati2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Galati2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Mures2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Mures2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Tulcea2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Tulcea2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Braila2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Braila2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Giurgiu2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Giurgiu2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Neamt2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Neamt2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Vaslui2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Vaslui2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Buzau2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Buzau2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Gorj2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Gorj2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Olt2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Olt2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Valcea2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Valcea2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Bucuresti2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Bucuresti2022.pdf
http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bunuu&lang=ro_ro&url=https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Vrancea2022.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Vrancea2022.pdf
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 Dacă activitatea se desfășoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma
de venit aferentă acelei activități se reduce proporțional.

 Dacă o persoană fizică desfășoară două sau mai multe activități care generează
venituri din activități independente (activități de producție, comerț și prestări de servicii) ,
venitul net din aceste activități se stabilește de către contribuabil prin însumarea nivelului
normelor de venit corespunzătoare fiecărei activități.

 Dacă o persoană fizică desfășoară o activitate inclusă în nomenclator și o altă
activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate.

 Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care
în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al
sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării
venitului net anual în sistem real.
Cursul de schimb valutar →cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul
anului fiscal.
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3.2.1. Ajustarea normei anuale de venit

Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit în declarația unică.
Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea
coeficienților de corecție publicați de către Direcțiile generale regionale ale finanțelor
publice (calitatea de salariat, vârstă, grad invaliditate handicap, spațiu închiriat, studenți, după
caz.) Coeficienții de corecție sunt menționați în cuprinsul normelor anuale de venit și pot fi de
majorare sau reducere.

Exemplu: O persoană fizică (femeie, 56 ani) care realizează și venituri ca salariat cu normă întreagă,
cu domiciliul în Mun. Iași, se autorizează la ORC ca PFA pentru activitatea de meditator (cod CAEN 8559) și începe
activitatea în 01.06.2022. Norma de venit este de 32.000 lei.
Coeficienții de corecție:

- pentru calitatea proprie de salariat se aplică un coeficient de corecție în cotă de 50%
- pentru vârstă între 55 și 60 ani pentru femei se aplică un coeficient de corecție în cotă de 25%

Contribuabilii care îndeplinesc condițiile pentru acordarea a două reduceri vor beneficia de o singură reducere care va fi
cea mai mare.
Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare:
32.000 x 50% = 16.000 lei
16.000 / 365 zile x 214 zile = 9.381 lei (venitul net anual recalculat)
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Impozitul pe venit aferent :
9.381 lei x 10% = 938 lei

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului.

3.2.2. Încetarea activității/Întreruperea temporară a activității

Dacă activitatea încetează în cursul anului/ se întrerupe temporar, contribuabilul are
obligația să depună la organul fiscal D.U. - Capitolul II - Date privind impozitul pe veniturile
estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate şi să
recalculeze impozitul pe venit, în 30 de zile de la producerea evenimentului.

3.2.3. Obligații de evidență

 Completarea Registrului de evidență fiscală numai la partea de venituri
 Contribuabilii nu au obligația conducerii evidenței contabile
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3.3. Stabilirea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate și
calculul impozitului pe venit

Venitul net anual din activități independente se determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile
efectuate în scopul realizării de venituri.

Venitul brut cuprinde în principal sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor
în natură obținute din desfășurarea activității.

Principalele condiții generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile
efectuate în scopul desfășurării activității independente, pentru a putea fi deduse, în
funcție de natura acestora:
(art. 68 alin. (4) CF și pct. 7 alin. (5) din NMCF).
-să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente
-să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite
-să respecte regulile privind amortizarea
-să fie efectuate în scopul desfășurării activității și reglementate prin acte normative în vigoare
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Cheltuielile cu deductibilitate limitată sunt prevăzute la art. 68 alin. (5) CF

Cheltuielile nedeductibile sunt prevăzute la art. 68 alin. (7) CF

3.3.1. Declararea venitului net anual estimat și calculul impozitului pe venit

Contribuabilul are obligația estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, și a
stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea D.U. - Capitolul II. Date privind impozitul pe
veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate
-până la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului
-în 30 de zile de la data începerii activității- dacă încep activitatea în cursul anului fiscal

Impozitul se determină prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat
considerat venit impozabil.
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3.3.2. Încetarea activității/Întreruperea temporară a activității
Dacă activitatea încetează în cursul anului/ se întrerupe temporar, contribuabilul are

obligația să depună la organul fiscal D.U. - Capitolul II - Date privind impozitul pe veniturile
estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate şi să
recalculeze impozitul pe venit, în 30 de zile de la producerea evenimentului.

3.3.3. Declararea venitului net anual realizat și stabilirea impozitului anual datorat

Până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului,
contribuabilul are obligația declarării venitului net anual și a stabilirii impozitului anual datorat
prin completarea D.U. - Capitolul I - Date privind veniturile realizate .
După încheierea anului:
- venit net anual se recalculează, după caz, prin deducerea pierderilor fiscale reportate
- din venitul net anual recalculat se deduce, după caz, contribuția de asigurări sociale datorată
și se obține venitul net anual impozabil.
- se stabilește impozitul anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual
impozabil-termen de plată până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare
a venitului.
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3.3.4. Obligații de evidență

Registre obligatorii

1.Registrul de încasări și plăți
Se înregistrează cronologic toate sumele încasate și plătite atât în numerar cât și prin conturi
bancare, pe baza documentelor justificative

2.Registrul inventar
Se înscriu toate bunurile, drepturile și obligațiile aferente desfășurării activității, acestea
reprezentând patrimoniul afacerii

3.Registrul de evidență fiscală
În vederea stabilirii venitului net anual sau a pierderii nete anuale și a completării D.U.
Se completează anual cu totalul veniturilor și al cheltuielilor efectuate în scopul realizării
acestora în anul curent pentru întreaga perioadă de activitate desfășurată în anul fiscal
precedent, până la data depunerii D.U. dar nu mai tarziu de 25 mai.
Datele completate trebuie să corespundă cu cele cuprinse în DU și în orice altă declarație
rectificativă depusă ulterior.
Se înscriu doar cheltuielile deductibile anual care trebuie să corespundă cu cele inscrise în DU.
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Poate fi ținut în formă scrisă sau electronică cu respectarea modelului prevăzut în OMF
nr.3254/2017.
Se păstrează la domiciliul fiscal fie în formă scrisă, fie în format electronic.

4.Obligații fiscale declarative și de plată din punct de vedere al contribuțiilor sociale
Pentru veniturile din activități independente, din care fac parte și veniturile din

meditații, se datorează în funcție de nivelul veniturilor :
-Contribuția de asigurări sociale (CAS)-cota de 25%
-Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)-cota de 10%

4.1. Contribuția de asigurări sociale (CAS)
CAS se datorează dacă persoana estimeză venituri din meditații (norma anuală de

venit ajustată sau venitul net anual), cumulate, după caz, cu alte venituri nete din activități
independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cel puțin egale cu 12
salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative:

-pentru anul 2022: salariul minim brut 2.550 lei -> plafon 12 luni x 2.550 lei=30.600 lei
CAS= 25% x venitul ales ( care nu poate fi mai mic decat 12 luni x salariul minim)
-pentru anul 2022: 25% x minim 30.600 lei=minim 7.650 lei
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Nu datorează CAS pensionarii și persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări
sociale( avocați, notari, cadre militare) care nu au obligația asigurării în sistemul public de
pensii.

Dacă veniturile estimate nu se încadrează în plafon, persoanele pot opta pentru
plata CAS pentru anul curent în aceleași condiții prevăzute pentru persoanele care estimează
venituri anuale peste nivelul plafonului.
Atenție! Plățile făcute în contul CAS, în cazul persoanelor care au optat, nu se restituie, acestea
fiind valorificate la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei.

Termen de plată- 25 Mai a anului următor celui de realizarea a veniturilor

Estimare peste plafon (30.600 lei -an 2022) Realizat sub plafon (30.600 lei -an 2022)
Datorează CAS
Declară în DU la capitolul II, secțiunea CAS, minim 25%x12 salarii
minime brute (an 2022-7.650 lei)

Nu datorează CAS
Rectifică capitolul II al DU pana la 25 mai a anului următor celui de
realizare a veniturilor (2023)

Estimare sub plafon(30.600 lei -an 2022) Realizat peste plafon(30.600 lei -an 2022)
Nu datorează și nu declară CAS
Poate opta cu declararea în DU la capitolul II, secțiunea CAS, minim
25%x12 salarii minime brute (an 2022-7.650 lei)

Datorează CAS
Declară la capitolul I din DU, secțiunea CAS, 25%x12 salarii minime
brute (an 2022-7.650 lei)
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În cazul începerii activității în cursul anului
 Persoana care începe să obțină venituri din meditații în cursul anului și estimează
pentru anul în curs un venit net anual cumulat cu eventuale alte venituri din activități
independente și/sau din drepturi de proprietate intelectuală cel putin la nivelul a 12 salarii
minime brute pe țară recalculate corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul
anului fiscal, este obligată să declare venitul ales pentru care datorează CAS și să depună
DU în termen de 30 zile de la autorizare

 Dacă începerea activității are loc în luna decembrie, CAS se declară în DU pentru
venitul realizat (capitolul I) și se depune până pe data de 25 mai, inclusiv a anului următor
celui de realizare a venitului (nu se completează DU estimativă).

 Dacă în cursul anului intervine pensionarea după depunerea DU, și veniturile estimate
depășesc plafonul, datorând CAS, persoana fizică va depune DU rectificativă pentru
recalcularea CAS, în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului, în care îsi
recalculează CAS datorată , după caz, corespunzător plafonului recalculat.
Recalcularea CAS:
1. Modificarea plafonului anual corespunzător numărului de luni de activitate
2. Încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul recalculat
3. Rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decat plafonul
4. Determinarea contribuției datorate recalculate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului ales.
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Exemplu: O persoană fizică care realizează și venituri ca salariat, cu domiciliul în Mun. Iași, se
autorizează la ORC ca PFA pentru activitatea de meditator (cod CAEN 8559) și începe activitatea în
01.06.2022.

 În cazul în care optează pentru impozitarea veniturilor în sistem real și estimează venituri nete:
- Sub plafonul recalculat de 17.850 (30.600/12 x 7 luni=17.850 lei) nu datorează CAS (dar poate

opta)
- Peste plafonul recalculat de 17.850 lei (30.600/12 x 7 luni=17.850 lei),

CAS datorat 25% x 17.850=4.463 lei
- Dacă venitul realizat va fi de minim 30.600 lei, CAS datorat va fi

30 600 x 25% = 7.650 lei
 În cazul stabilirii venitului pe baza normelor de venit:

- norma de venit pentru Mun. Iași este 32.000 lei
Norma de venit 32.000 lei
Plafonul recalculat (32.000 / 12 luni) x 7 luni = 18.667 lei
- CAS datorat este minim 25% x 17.850 lei = 4.463 lei

4.2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

CASS se datorează dacă persoana realizează venituri din meditații (norma anuală de
venit ajustată sau venitul net anual), cumulate, după caz, cu alte venituri nete din activități
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independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocierea cu o persoană
juridică, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură și piscicultură și
alte surse cel puțin egale cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la 25 mai a anului de
realizare a veniturilor.
-pentru anul 2022: salariul minim brut 2.550 lei -> plafon 12 luni x 2.550 lei=30.600 lei
CASS= 10% x 12 salarii minime brute pe țară
-pentru anul 2022: 10% x 30.600 lei = 3.060 lei

Se datorează CASS, în funcție de plafon, indiferent dacă persoana are calitatea de salariat
sau pensionar.

Dacă veniturile estimate nu se încadrează în plafon, persoanele pot opta pentru
asigurarea la sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul curent prin
depunerea DU.
 CASS datorată=10% x 6 salarii de bază minime brute pe țară -dacă declarația se
depune până la data de 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

 CASS datorată=10% x numărul de luni rămase pâna la 25 mai a anului următor
celui de realizare a veniturilor-dacă declarația se depune după data de 25 mai a anului de
realizare a veniturilor
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Termen de plată-25 mai a anului următor celui de realizarea a veniturilor
Estimare peste plafon (30.600 lei -an 2022) Realizat sub plafon (30.600 lei -an 2022)
Datorează CASS
Declară în DU la capitolul II, secțiunea CASS, 10%x12 salarii minime
brute (an 2022-3.060 lei)

-este salariat-nu datorează CASS
Rectifică capitolul II al DU
-nu este salariat-datorează CASS
Declară în capitolul I , secțiunea CASS, 10% x 6 salarii minime brute
pe țară (an 2022-1.530 lei)

Estimare sub plafon (30.600 lei -an 2022) Realizat peste plafon(30.600 lei -an 2022)
Nu datorează și nu declară CASS
Poate opta cu declarare în DU la capitolul II, secțiunea CASS:
-Dacă depune DU pâna pe 25 mai, datorează CASS 10% x 6 salarii
de bază minime brute pe țară (an 2022-1.530 lei)
- Dacă depune DU după 25 mai, datorează CASS 10% x numărul de
luni rămase pâna la 25 mai a anului următor celui de realizare a
veniturilor

Datorează CASS
Declară la capitolul I din DU, secțiunea CASS, 10%x12 salarii minime
brute (an 2022-3.060 lei)

5.Taxa pe valoare adăugată

Contribuabilii, persoane fizice, care intenționează să realizeze sau realizează deja în mod
individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații (altele decât cadrele
didactice din domeniul învățământului școlar, preuniversitar și universitar), au
obligația să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea
activității lor cu ajutorul Jurnalului de vânzări, și al Jurnalului de cumpărări și se înregistrează în
scopuri de TVA în următoarele situații:
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a. prin opțiune;
b. la depășirea plafonului de scutire de 300.000 lei prevăzut în Codul fiscal;
c. în situația în care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de
la persoane impozabile din UE.

Pentru înregistrarea în scopuri de TVA, contribuabilii care își desfășoară activitatea individual,
depun:

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru
persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită
profesii libere – formular 070 completând rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secțiunea TVA,
Sau
Declaraţia pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare
înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale – formular 700, după caz

Pe baza declarației de înregistrare, organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare în
scopuri de TVA, care cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA și data de la care
contribuabilul devine persoană înregistrată în scopuri de TVA.
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Declarații fiscale în cazul contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA

1. Decont de taxa pe valoarea adăugată (formularul 300):
a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele
impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică;
b) trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune
decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic.

2. Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de
persoane înregistrate în scopuri de TVA (formularul 394) – lunar/trimestrial.
Declarația se depune până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare,
declarate pentru depunerea decontului, inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operațiuni de
natura celor care fac obiectul declarației.

3. Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formularul
390) – se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice numai pentru
lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru operațiunile efectuate
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Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal (înregistrare
specială), care efectuează achiziții intracomunitare, prestează sau primesc servicii către/de la
persoane impozabile din UE, au obligaţia să depună (în funcție de situație), la termenele
prevăzute de lege, următoarele declaraţii fiscale:

A.Decont special de taxă pe valoarea adăugată (formularul 301) - până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor;

B.Declarație recapitulativă privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare
(formularul 390) – se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice
numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere exigibilitatea taxei pentru operațiunile efectuate.

Meditațiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învățământului
școlar, preuniversitar și universitar reprezintă operațiuni scutite de taxa pe valoare
adăugată.

6.Obligația de utilizarea a aparatelor de marcat electronice fiscale
Dacă contribuabilul care obţine venituri din activități independente, încasează integral sau

parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar,
contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, acesta are obligația de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale .
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7.Conformarea voluntară

ANAF derulează trei Proiecte pilot privind stimularea conformării voluntare, dedicate
persoanelor fizice, care se vor concentra pe educarea și informarea contribuabililor despre
obligațiile fiscale.

Obiectivele acestora sunt creșterea gradului de informare și stimularea conformării fiscale
voluntare a contribuabililor persoane fizice, pentru următoarele categorii de contribuabili:

- cadre didactice și alte persoane ce pot obține venituri din meditații,
- persoane care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor,
- persoane fizice care realizează venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare și

întreținere corporală.
ANAF vine în sprijinul contribuabililor în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin

facilitând accesul la informații, după cum urmează:

- Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă cu caracter general, în domeniul fiscal, cotribuabilii
pot apela Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60;

- Pentru a solicita informații personalizate privind situația fiscală, contribuabilii pot utiliza serviciul
Spațiul Privat Virtual.
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- Pentru înregistrarea persoanelor fizice în Spaţiul Privat Virtual şi completarea declaraţiei unice,
contribuabilii pot accesa:

o www.anaf.ro secțiunea Servicii Online/ Înregistrare/Înrolare persoane fizice și
juridice în Spațiul Privat Virtual

o www.anaf.ro secțiunea Asistență Contribuabili/Servicii oferite contribuabililor
o Materiale video/ tutorialele video publicate pe canalul de youtube ANAF

- Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular
de persoanele fizice se regasește pe următoarele site-uri:

o www.anaf.ro secțiunea Asistență Contribuabili/Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri
curente și alte materiale informative

o www.edu.ro/noutăți
o www.onrc.ro Materiale informative ANAF

- La sediile unităților fiscale sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-
servirii pe care aceștia le pot utiliza în vederea înregistrarii în Spatiul Privat Virtual și depunerea
declarației unice sub îndrumarea directă a funcționarilor ANAF.

http://www.anaf.ro
http://www.anaf.ro
http://www.anaf.ro
http://www.edu.ro/noutăți
http://www.onrc.ro  materiale

