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PFA sau SRL?

PFA sau SRL? Află care este soluția optimă pentru
organizarea afacerii tale!
Textul de mai jos are scopul de a te ajuta să-ți clarifici care sunt diferențele
esențiale dintre PFA (Persoana Fizica Autorizată) și SRL (Societate cu raspundere
limitată) astfel încât, după ce l-ai citit, sa știi fie foarte bine ce cale de autorizare se
potrivește cel mai bine pentru activitatea pe care vrei să o desfăș ori.
Prin persoana fizică autorizata se înțelege oricare dintre persoanele
înregistrate la registrul comerțului ca titular al unei Persoane Fizice Autorizate
(PFA), titularul fondator al unei întreprinderi individuale (II) sau membrul
fondator al unei Întreprinderi Familiale (IF) alături de alți membri ai familiei
sale. Pe tot cuprinsul acestui document când spunem PFA ne referim la toate
persoanele de mai sus. În cazul SRL, m-am referit la aceeași persoana dar care poate
opta să fie asociat unic și fondator a unei societăți comerciale cu răspundere limitată
(SRL). Să începem deci!... în ceea ce priveș te:
- Costurile de înființare. Sunt mai mici la PFA dar diferenț a nu este mare.
Dacă te ocupi singur, PFA-ul te costă în jur de 400 lei, iar o SRL cu 200 lei mai
mult. La SRL este necesar depunerea într-un cont bancar a capitalului social minim,
în valoare de 200 de lei. Această sumă o poți folosi oricând după înființarea SRLului.
- Codul CAEN (Clasificare Activitatilor din economia Nationala).
Activitatea economică pe care vrei să o desfăș ori trebuie încadrată sub un cod CAEN
pentru care trebuie să ceri autorizație de funcționare de la Registrul Comerțului. Ca
PFA ești limitat(ă) la acele activități pentru care ai pregătire profesională si trebuie
să prezinți dovada pregătirii profesionale - diploma, certificat de absolvire,
adeverință de curs, etc. La inființarea unui SRL nu e nevoie de vreo dovadă în acest
sens și poți cere oricâte coduri de activități dorești.
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-

PFA nu are personalitate juridică ca urmare patrimoniul PFA se

confundă cu patrimoniul personal al titularului, cel care a înființat PFA-ul. Așa cum
spune și numele - PFA - din punct de vedere juridic ești o persoană fizică care
este autorizată să desfasoare o activitate economicaă pentru care ai făcut dovada
pregătirii profesionale. În consecință, ca PFA iți angajezi patrimoniul personal și al
familiei tale pe când ca fondator al unei SRL răspunzi în limita patrimomiului
propriu al SRL-ului, distinct de cel al fondatorului ei.
Ca exemplu, în cazul în care întârzii cu plata taxelor la buget, administrația
financiară îți poate bloca conturile bancare personale sau te poate executa silit prin
confiscarea unui bun personal (ultimul caz nu l-am intâlnit până acum). La SRL
doar conturile și bunurile aflate pe numele SRL-ului pot fi blocate și executate silit.
Gestiune contabilă și fiscală. Este mult mai ușor de gestionat

-

activitatea la o PFA decât la SRL și te poți ocupa singur, inclusiv de relația cu
administrația financiară. Ca PFA gestiunea activității economice se realizează
prin metoda contabilității în partidă simplă. În cazul cel mai des întâlnit sunt de
2 declarații anuale și î nregistrarea încasărilor și plăților î n registrul de

depus

încasări și plăți. La SRL gestiunea este mult mai complicată fiind necesar un
contabil care te costă cel puțin 50 de euro pe luna, în cazul cel mai fericit.
-

Impozitul pe venit. Ca PFA ai posibilitatea să alegi între a fi

impozitat la venitul net, egal cu diferența dintre venituri și cheltuieli sau la
normă de venit dacă activitatea pe care vrei să o desfășori se află în lista activităților
pentru care administrația financiară stabilește norme de venit. Impozitul este de
16% în ambele cazuri.
Ca SRL plătești un impozit de 3% din total venituri, dacă acestea sunt mai
mici de 65.000 euro (220.000 lei) pe an. Dacă depășești acest prag vei plăti 16%
impozit pe profit stabilit ca diferență intre venituri și cheltuieli.
aplicat la profitul net; dividendul reprezintă profitul repartizat către fondatorul
unei SRL.
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-

Disponibilitatea venitului. Ca PFA poți dispune oricând de banii

încasați. Spre deosebire de PFA, în cazul SRL profitul net nu este la dispoziția
asociaților firmei până când acesta nu este repartizat ca dividende și impozitat cu
16%. În practică cei mai mulți antreprenori se folosesc de disponibilitățile firmei
fără a plăti impozit pe dividende sau fără a aduce documente justificative pentru
banii cheltuiți, practică nepermisă de legea fiscală.
-

Contribuții sociale. Ca PFA ai obligația de a plăti contribuții

sociale la pensie și la sănătate. Procentul contribuției la pensie este de 31,3%
iar la sănătate este de 5,5%. Contribuția la pensie poate fi evitată dacă eș ti angajat cu
contract de muncă pe perioda nedeterminată cu cel puțin 2 ore pe zi; Sunt scutiți de
plata contribuț iei la pensie persoanele care sunt deja pensionari.
Ca fondator al unei SRL nu ai obligația de a plăti contribuții sociale.
- Taxa pe valoare adaugată

TVA. La venituri de peste 65.000 euro

(220.000 lei) ești obligat să te înregistrezii ca plătitor de TVA, fie că ești PFA sau
SRL. Până la acest prag poți cere să devii plătitor de TVA dacă te avantajează în
activitatea economică pe care o desfăș ori. Citeș te aici mai mult despre TVA.
- Radierea de la Registrul Comerț ului. În cazul PFA radierea este
simplă, ieftină și durează câteva zile. În cazul SRL procedura este probabil una din
cele mai dificile, fiind necesară o documentație laborioasa din cauza căreia mulți
antreprenori, care nu desfasoară activitate pe SRL, evită să o parcurgă.
În concluzie:
Ca antreprenor aflat la început de drum, care nu cunoaște încă potențialul
activității pe care vrea să o desfășoare și unde tu sau familia ta, este principala
resursă umană implicată recomand înființarea unei PFA/ÎI/ÎF. Este mai ușor de
înființat, mai ușor de gestionat și mai ușor de desființat.
În cazul în care activitatea desfășurată presupune încă de la început investiții
importante, are salariați și un proces laborios de obținere și vâ nzare a produselor
sau serviciilor, recomand înființarea unui SRL.
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Înființare

Legislație specifică

Contabilitate

Taxa
pe
adaugată

valaore

Răspundere juridică în
fața creditorilor.

PFA/II/IF
Înregistrare simplă la Registrul
Comerțului. Costuri de aprox. 40 0
lei,
dacă te ocupi personal.
Legislație de inființare simplă. Se
demonstrează
competența
profesională pentru fiecare obiect
de activitate.
La norma de venit daca codul
CAEN este in lista sau in sistem
real cand se aplica Partida simplă Jurnal de încasări și plăți. Dacă se
înregistrează ca plătitori de TVA
și/sau angajează salariați este
necesar un contabil.
Optională până la 65.000 de euro
venituri (220.000 lei). Obligatorie
peste acest prag.
Cu bunurile proprii (personale)

Impozit pe venit
/profit

16% la venitul net (venituri cheltuieli) sau la norma de venit.

Impozit pe dividende

Nu este cazul. Banii sunt imediat
disponibili fără plata unui impozit
suplimentar.

Contribuții Pensie

Nu se plăteste dacă aveți contract
de muncă. Altfel 31.3% din minim
805 lei/luna in 2014.
5.5% la un venit minim
Opțional
Simplă, ieftină și rapidă.

Contribuții Sănătate
Șomaj
Desființare

Societate comerciala
Înregistrare
la
Registrul
comerțului. Mai laborioasă decăt
la PFA.
Costuri de aprox. 600 lei.
Se pot înregistra mai multe
obiecte de activitate pe o singură
SRL. Nu e necesară dovedirea
pregătirii profesionale.
Partida dubla Este
nevoie de contabil cu
costuri de cel putin 200 lei pe
luna.

Optională până la 65.000 de euro
venituri
(220.000
lei).
Obligatorie peste acest prag..
În limita capitalului societății nu
răspunde
asociatul
cu
bunurile proprii.
3% la venituri de până la 65.000
euro, după care 16% la diferența
dintre venituri și cheltuieli.
Banii sunt disponibili după
închiderea anului fiscal și după
ce s-a plătit impozit pe dividende
de 16% .
Nu este cazul
Nu este cazul.
Nu este cazul
Dificilă, costisitoare și de lungă
durată.

Vrei să afli mai mult? Am conceput un ghid practic și complet pentru
înființarea și înregistrarea PFA. Apasă aici ca să vezi cum te poate ajuta.
Dacă mai ai întrebări sau nelămuriri te rog nu ezita să mă contactezi:
Tel: 0724 331 977,
Email: constantin.cozma@asperagroup.ro
Mult Succes!
Constantin Cozma
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