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Taxe si impozite PFA

•

Taxele plătite de o persoană fizică autorizată indiferent de forma de
organizare;

•

Recomandări importante pentru ca să plătești mai puțin;

•

Comparație cu taxele plătite de un salariat;

•

Exemplu concret de calcul al taxelor la pfa si la salariat;
Taxe PFA/II/IF (Persoană fizică autorizată, Întreprindere individuală,
Întreprindere Familială)
Începând cu data de 1 iulie 2012, competenţ a de administrare a contribuţ iilor

sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţ i
independente şi alte venituri, revine Agenţ iei Naţ ionale de Administrare Fiscală.
1.

Cota de contribuție pentru asigură ri sociale - pensie, este de 31,3%;

2.

Cota de contribuție pentru asigurări de sănă tate este de 5.5%;

3.

Contribuțiile la șomaj și pentru concedii și indemnizații medicale;

4.

Impozit pe venitul net - 16% la diferența dintre venituri și cheltuieli;

1. Contribuția pentru asigurări sociale (pensie) - 31,3%
Baza lunară de calcul a CAS este venitul declarat, care nu poate fi mai mic
de 35% din salariul mediu brut și nici mai mare de 5 ori acest castig. Contribuabilii
al căror venit rămas după deducerea cheltuielilor efectuate pentru a realiza acest
venit, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menț ionat nu
datorează contribuție de asigurări sociale. Vezi aici care este baza de calcul a
contribuțiilor la această dată.
Persoanele fizice care, potrivit prevederilor, codului fiscal au calitatea de
contribuabili la sistemul public de pensii sunt:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
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c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoareactivităţ i
economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţ a contabilă în
partidă simplă;
f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţ inere la sursă a
impozitului pe venit, respectiv:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
- venituri din activităţ i desfăşurate în baza contractelor/convenţ iilor civile
încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară și
extrajudiciară;
- venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică
contribuabil, potrivit titlului IV din Codul fiscal, care nu generează o persoană
juridică.
- venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoanele fizice
rezidente şi persoane juridice române;
g) persoanele care realizează venituri din activităţ ile agricole, respectiv
venituri din :
-

cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi

-

solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

-

cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;

-

exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţ inere la sursă a

impozitului pe venit, din valorificarea produselor agricole obţ inute după recoltare, în
stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă,
către unităţ i specializate pentru colectare, unităţ i de procesare industrială sau către
alte unităţ i, pentru utilizare ca atare.
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NU datorează contribuţ ia pentru pensie:

- pentru categoriile mai sus prezentate (lit.a-h), nu se datorează contribuţ ia
de asigurări sociale de către persoanele care sunt asigurate ale sistemului
public de pensii sau de către cele care beneficiază de una din categoriile de
pensii acordate în sistemul public de pensii;
- persoanele care realizează venituri din activităţ i agricole respectiv din
cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special
destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, arbuştilor, plantelor decorative şi
ciupercilor sau din exploatarea pepinierelor viticole/pomicole şi altele asemenea;
- persoana fizică pentru venitul ob ținut dintr-o asociere cu o persoană juridică
contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană
juridică;
- persoanele care obţ in venituri din valorificarea produselor agricole obţ inute
după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate
în arendă, către unităţ i specializate pentru colectare, unităţ i de procesare industrială
sau către alte unităţ i, pentru utilizare ca atare;
- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru
veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate
juridică.

Recomandare. Dacă estimezi că vei avea un venit net (=total venituricheltuieli) mai mare de 9.648 lei în primul an de activitate îți recomand să devii
salariat cu normă redusă de 2 ore și salariu minim brut de 225 lei pe lună (de la 1 Iulie
2014); costurile cu taxele sociale sunt în total de 101 lei pe lună (cumulat angajat și
angajator) în loc de cel puțin 252 lei ca pfa.
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2. Contribuția pentru asigurări de sănătate (5.5%)

Baza lunară de calcul este diferența dintre totalul veniturilor încasate și
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile cu
CAS, raportata la 12 luni ale anului si nu poate fi mai mică decat un salariu minim
brut pe tara, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuția.
Persoanele fizice care, potrivit prevederilor codului fiscal au calitatea de
contribuabili la sistemul public de asigurări sociale de sănătate, sunt:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţ i
economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţ a contabilă în
partidă simplă;
f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţ inere la sursă a
impozitului pe venit, respectiv:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
- venituri din activităţ i desfăşurate în baza contractelor/convenţ iilor civile
încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
- venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară și
extrajudiciară;
- venitul obținut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică
contribuabil, care nu generează o persoană juridică.
- venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoanele fizice
rezidente şi persoane juridice române;
g) persoanele care realizează venituri din activităţ ile agricole, respectiv
venituri din :
- cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi
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- solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;

- cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
- exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţ inere la sursă a
impozitului pe venit, din valorificarea produselor agricole obţ inute după recoltare, în
stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă,
către unităţ i specializate pentru colectare, unităţ i de procesare industrială sau către
alte unităţ i, pentru utilizare ca atare.
NU se datorează contribuţ ia de asigurări sociale de sănătate:
Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, dacă persoanele
fizice respective realizează şi venituri din:
- salarii/asimilate salariilor;
- indemnizaţ ii de şomaj;
- pensii mai mici de 740 lei;
- cele menţ ionate la lit. a) - d), g) şi h), mai sus prezentate;
- activități desfășurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit
Codului civil, precum și a contractelor de agent;
- activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară și extrajudiciară;
- asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul
fiscal, care nu generează o persoană juridică;
- asocierile fără personalitate juridică, respectiv asocierile dintre persoanele
fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate
atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.
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Declararea şi plata contribuţ iilor sociale - pensii si sanatate
Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţ iilor
sociale se realizează prin depunerea unei declaraţ ii privind venitul asigurat la
sistemul public de pensii, precum şi a declaraţ iei de venit estimat şi a
declaraţ iei privind venitul realizat, pentru contribuţ ia de asigurări sociale de
sănătate.
Au obligaţ ia completării şi depunerii la organul fiscal competent (organul
fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii,
sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu)
a declaraţ iei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizează.
Plăţ i anticipate cu titlu de contribuţ ii sociale:
Persoanele care au calitatatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi
la cel de asigurări sociale de sănătate, sunt obligate să efectueze în cursul anului
plăţ i anticipate cu titlu de contribuţ ii sociale, cu excepţ ia celor care realizează
venituri cu regim de reţ inere la sursă.
Pentru contribuţ ia de asigurări sociale plăţ ile anticipate se stabilesc pe baza
venitului declarat de organul fiscal competent pe baza declaraţ iei de venit
estimat/declaraţ iei privind venitul realizat sau pe baza normelor de venit.
Contribuţ ia de asigurări sociale şi contribuţ ia de asigurări sociale de sănătate
datorate de către persoanele fizice stabilite de către organul fiscal în decizia de
impunere, se plătesc trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
ultimei luni din trimestru.
Stabilirea obligaţ iilor anuale de plată a contribuţ iei de asigurări sociale de
sănătate se realizează prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se
regularizează sumele datorate cu titlu de plăţ i anticipate.
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Persoanele care realizează venituri din activităţ ile agricole, respectiv venituri
din:
-

cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi

solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat,
-

cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor,

-

exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea,

datorează în cursul anului contribuţ ia de asigurări sociale de sănătate, sub forma
plăţ ilor anticipate semestriale, respectiv până la 25 septembrie inclusiv şi 25
noiembrie inclusiv.
Persoanele care realizează venituri, în regim de reţ inere la sursă a
impozitului pe venit, respectiv:
-

venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

-

venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile

încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;
-

venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și

extrajudiciară;
-

venitul obținut de o persoană fizică dintr -o asociere cu o persoană juridică

contribuabil,
-

venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoanele fizice

rezidente şi persoane juridice române,
-

venituri din valorificarea produselor agricole obţ inute după recoltare, în

stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă,
către unităţ i specializate pentru colectare, unităţ i de procesare industrială sau către
alte unităţ i, pentru utilizare ca atare, datorează contribuţ ii sociale individuale,
reţ inute la sursă de către plătitorii veniturilor respective.
Important! Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuţ iile sociale datorate de
persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achită la unităţ ile Trezoreriei
Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au
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domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta
este diferită de domiciliu.
Conturile bugetare unde se virează contribuţ iile sociale datorate de către
persoanele fizice se găsesc pe pagina de Internet a Agenţ iei Naţ ionale de
Administrare. Neîndeplinirea la termen a obligaţ iilor de declarare prevăzute de lege
constituie contravenţ ie şi se sancţ ionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
3. Contribuțiile la șomaj și pentru concedii și indemnizații medicale
Asigurarea de șomaj nu este obligatorie, însă poți alege să o plătești, în
cazul în care doreșt i să beneficieze de ajutor de șomaj, atunci când nu vei mai
avea activitate. Pentru a plăti contribuția la șomaj, PFA-urile pot încheia contract de
asigurare pentru șomaj cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază
teritorială își au domiciliul, dacă au cel puțin vârsta de 18 ani și sunt asigurate în
sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Venitul lunar pentru care se face asigurarea nu poate fi mai mic decât salariul
de bază minim brut pe țară garantat în plată, din perioada curentă, (vezi aici) dar
nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori câștigul salarial mediu brut, stabilit
potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția de asigurare
pentru șomaj. Contribuția lunară la șomaj este de 0,5% din venitul asigurat.
Nici contribuția pentru concedii și indemnizații nu este obligatorie, însă
aceasta poate deveni obligatorie dacă PFA dorește să beneficieze de indemnizații
pentru concediile medicale.
Potrivit OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate, contribuția pentru concedii și indemnizații este de 0,85% din
veniturile supuse impozitului pe venit.
Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, persoanele autorizate sunt
obligate să depună o declarație de asigurare la casa de asigurări de sănătate.
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4. Impozitul pe venitul PFA/II/IF

Persoanele fizice care încaseaza venituri din activități independente sunt
obligate să plătească impozite în timpul anului, în urma depunerii declarațiilor
privind veniturile și cheltuielile estimate.
Impozitul pe venitul net este calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul ce
rezultă, în urma declarației, din scăderea din venitul brut estimat a cheltuielilor
estimate.
Administrația fiscală este cea care stabilește plățile de impozit anticipate, pe
fiecare sursă de venit. Plățil se efectuează în 4 rate egale, la data de 15 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv: 15 martie, 15 iunie,15 septembrie, 15
decembrie.
Pentru contribuabilii impozitați la normă de venit baza de calcul la care se
aplică procentul de 16% este chiar norma de venit stabilită de ministerul de finanțe.
Normele de venit pentru anul 2014 se găsesc aici.
Contribuabilii care țin contabilitatea în partidă simplă au obligația ca la
sfârșitul fiecărui an fiscal să calculeze venitul net real care se determină ca
diferență între venitul brut si cheltuielile deductibile, (atenție - cheltuiala cu impozitul
plătit anticipat nu se scade din venitul brut).
La suma rezultată se aplică cota de 16%, stabilindu-se impozitul pe venit real
de plată. Acesta poate fi mai mic, egal sau mai mare decât impozitul plătit anticipat.
Recomandare. Dacă obiectul de activitate iți permite, alege sistemul de
impozitare la normă de venit atunci cand venitul net pe care îl estimezi pe an este
mai mare decât norma de venit stabilită de administrația financiară locală. Vei
calcula impozit de 16% la valoarea cea mai mica dintre cele două. Altfel optează
pentru sistemul real de impozitare chiar dacă obiectul tău de activitate este pe lista
cu norme de venit.
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Tip de
determinare a
veniturilor.

Contributia la
pensie-CAS.
31,3%.

Alege taxare la norma de venit
- Codul CAEN trebuie sa fie in
nomenclatorul activitatilor taxate la norme
de venit;
- Prevezi un venit net mai mare decat norma
de venit;

-

Alege taxare in sistem real
Esti obligat daca CAEN nu se afla in
nomenclatorul de activitati taxate la
norme de venit;
Chiar daca CAEN se afla in nomenclator poti
sa alegi taxarea in sistem real daca prevezi
un venit net (venituri totale - cheltuieli
deductibile) mai mic decat norma de venit.
Titularii PFA care sunt salariati sau
pensionari nu o platesc;
Daca nu esti salariat sau pensionar, minimul
de plata este 804*31,3%=225 lei pe luna.
Recomandare: angajeaza-te cu 2 ore si
salariu minim pe economie (900/4=225 lei) la
care platesti taxe de 101 lei si faci o
economie de 252-101=151 lei pe luna.
Daca venitul net impartit la 12 luni este mai
mic decat 804 lei nu vei plati contributie la
pensie anul urmator.

- Titularii PFA care sunt salariati sau
pensionari nu o platesc;
- Daca norma de venit impartita la 12 luni
este mai mica decat 804 lei nu platesti
contributie la pensie.
- Daca nu esti salariat sau pensionar minimul
de plata este 804*31,3%=252 lei pe luna;
- Recomandare: angajeaza-te cu 2 ore, cu
salariu minim pe economie (900/4=225 lei)
la care platesti taxe de 101 lei si faci o
economie de 252-101=151 lei pe luna.

-

Contributie la
sanatate- CASS
5,5%.

- 5,5% din norma de venit dar nu mai putin
de 49 lei pe luna (baza de impozitare lunara
nu poate fi mai mica decat salariul minim
brut pe tara - 900 lei din iulie 2014);

- 5,5% din baza de calcul (care include venitul
net de mai sus + contributia de la pensie),
dar nu mai putin de 49 lei luna (baza de
impozitare lunara nu poate fi mai mica decat
salariul minim brut pe tara - 900 de lei de la
1 Iulie 2014);

Impozit pe venit
16%.

- 16% din norma de venit.

-

-

- 16% din venitul net = venitul total- cheltuieli
deductibile (in acestea intra si contributiile
sociale)
- Recomandare: pentru a plati mai putin poti
sa cresti valoarea cheltuielilor cu:
autoturismul personal (trebuie sa ai cel putin
contract de comodat), comunicatiile, o parte
din cheltuileile de intretinere de la sediul
profesional si altele.
1. Venitul net = venituri totale - cheltuieli deductibile (realizate cu scopul de a obtine venituri) atunci
cand se alege taxarea in sistem real;
Cand taxarea se face la norma de venit, Venitul net este egal cu norma de venit stabilita de
administratia financiara locala. Vezi aici care sunt normele de venit in 2014.
2. Baza de calcul CAS - la alegere intre:
a. minim 35% din salariul mediu brut (2298 lei in 2014) = 804 lei/luna
b. maxim de 5 ori salariul mediu brut pe economie = 11.490 lei/luna
3. Baza de calcul CASS este venitul net de la punctul 1 dar nu mai putin de salariul minim brut
lunar, (900 lei de la 1 Iulie 2014).
4. Baza de calcul pentru impozitul pe venit = venitul net de la punctul 1 din care se scade valoarea
contributiilor de la punctele 2 si 3.
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Taxe Salariat

Nivelul taxelor poate ajunge până la 80% din salariul net, (cel pe care îl încasează
un salariat). Contribuții angajat: 10.5% pensie, 5.5% sănătate, 0.5% șomaj. În plus
salariatul plăteste ș i 16% impozit la salariul brut.
Contribuț ii angajator: 20.8% pensie, 5.2% sănătate, 0.5% ș omaj, fond de
garantare 0.4%, accidente de muncă 0.25%, concedii 0.85%.
Obligația declarării și plății lor revine angajatorului și se face trimestrial dacă cifra de
afaceri a societății angajatoare este de sub 100.000 euro și are maxim 2 salariati, lunar
dacă cifra de afaceri a societății angajatoare este de peste 100.000 euro;
Reținerea contribuțiilor de către angajtor și neplata acestora la bugetul de stat
atrage răspunderea penală a administratorului societăț ii comerciale (angajatorului).
Înființare

Salariat
Se ocupă angajatorul cu
înregistrarea la ITM

PFA/II/IF
Înregistrare simplă la Registrul
Comerțului. Costuri de aprox. 400 lei,
dacă te ocupi personal.
Legislație de inființare simplă. Se
demonstrează competența
profesională pentru fiecare obiect de
activitate.
Partida simplă - Jurnal de încasări și
plăți. Nu este necesar un contabil.
Optională până la venituri de 65.000
de euro (220.000 lei). Obligatorie
peste acest prag.
Anuale : 200, 220, 600
Trimestrial: 392A, 392B
Cu bunurile proprii (personale)

Legislație specifică

Nu este cazul

Contabilitate

Nu este cazul

Taxa pe valaore
adaugată

Nu este cazul

Declarații

Nu este cazul

Răspundere juridică în
fața tertilor.
Impozit pe venit
/profit

Cu bunurile proprii
(personale)
16% la venitul net

Contribuții Pensie

10.5%

Contribuții Sănătate
Concedii si
Indemnizatii
Șomaj
Contribuții angajator
Desființare

5.5%
0,85%

16% la venitul net (venituri cheltuieli) in sistem real.
16% din norma de venit fixata de
administratia financiara locala.
31.3% din venitul net. Nu se plăteste
dacă aveți si un contract de muncă cu
minim 2 ore.
5.5%
0,85% - Opțional

0.5%
28%
Demisie/Concediere

0.5% - Opțional
Nu este cazul
Radiere: simplă, ieftină și rapidă.
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a. Exemplu de calcul taxe la normă de venit

Cod CAEN - 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru
autovehicule
Localitate - Bucuresti, sector 1
Norma de venit 27.500 lei
Neplatitor TVA
Contributia la pensie = 252 * 12 = 3.024 lei
Contributia la CASS = 27.500 * 5,5% = 1.512 lei
Impozit pe venit = 27.500 * 16% = 4.400 lei
Rezultat net teoretic = 27.500 - 3.024 - 1.512 - 4.400 = 15.564 lei
Daca titularul PFA este angajat sau pensionar nu se mai plătește contributia
la pensie. Rezultatul real poate fi oricare, chiar si pierdere.
Daca titularul se angajeaza cu 2 ore cu scopul de a plati CAS mai putin atunci
economiseste 151*12= 1.812 lei pe an.

b. Exemplu de calcul taxe in sistem real
Cod CAEN - 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
Localitate - Bucuresti, sector 1
Neplatitor de TVA
Venituri realizate = 182.000 lei
Cheltuieli deductibile realizate = 170.000 lei
Contributia la pensie = 252 * 12 = 3.024 lei
Contributia la CASS = 12.000 * 5,5% = 550 lei
Impozit pe venit = (12.000-3.024-660) * 16% = 1.330 lei
Rezultat net = 12.000 - 3.024 - 660 - 1.330 = 7.986 lei
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Daca titularul se angajeaza cu 2 ore, cu scopul de a plati CAS mai putin
atunci economiseste 151*12= 1.812 lei pe an.
PFA-ul va continua sa plateasca CAS si in anul urmator deoarece venitul
obtinut (12.000/12 = 1000 lei) este mai mare decat minimul prevazut de 804 lei.
Art. 296/22. - (1) Baza lunară de calcul al contribuţ iei de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la
art. 29621 alin. (1) lit. a)-e) este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mare decât echivalentul a de 5
ori acest câştig; contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor
efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la
cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţ ionat, nu datorează contribuţ ie de asigurări sociale.

c. Exemplu de calcul taxe la un salariu brut de 1000 de lei

Pentru alte valori ale salariului brut intrati aici.
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Ghid complet pentru înregistrarea și
contabilitatea persoanei fizice
autorizate, intreprinderii individuale
sau intreprinderii familiale
Te ajută, pas cu pas, să rezolvi
orice situație pe care o întâmpini
la înregistrarea și administrarea
PFA/II/IF!

Termeni si conditii:
Acest material nu reprezintă sub nicio forma un angajament al autoru
ului față
ț de cititor.
Responsabilitatea apartine in
n totalitate cititorului cu privire la deciziile
e pe care le ia in
administrarea afacerilor proprrii si este pe deplin responsabil de orice pierderi
p
sau daune
pe care le suferă ca urmare a acestor decizii.
Autor: Constantin Cozma
Tel: 0724 331 977, Email: co
constantin.cozma@asperagroup.ro
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