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Optimizarea costului fiscal al intreprinderii 

 
 
 
Studierea acestui segment fiscal trebuie sa faca distictia intre doua notiuni 
fundamentale: 

a. Evaziunea fiscala; 
b. Optimizarea fiscala. 

 
Evaziunea fiscala este sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de la plata 
impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor 
locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale de catre 
persoanele fizice si persoanele juridice romane sau straine, denumite in cuprinsul legii 
contribuabili. 
 
 
Optimizarea fiscală se defineste ca fiind tehnica prin care contribuabilul procedeaza 
la o alegere intre diferite solutii oferite de legislatia fiscala in sensul cel mai favorabil 
intereselor proprii. Este vorba despre un fapt permis, situat in afara ilicitului penal sau 
contraventional. 
 
 
Din punct de vedere al optimizarii fiscală, nu numai determinarea si plata impozitelor 
si taxelor este importantă, ci și competitivatea fiscală, adică alegerea acelor soluții 
fiscale convenabile clienților sau altor terți direct implicați. 
 
 
Principalele taxe si impozite dintre care entitatile pot alege în vederea optimizării 
vectorului fiscal sunt : 

a. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, precum 
si contribuțiile sociale aferente; 

b. Impozitul de venitul microîntreprinderilor 
c. Impozitul pe profit 
d. Taxa pe valoare adăugată, s.a. 
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Multe entitati economice recurg la optimizarea fiscala mai ales in sectorul impozitului 
pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prin acordarea posibilității salariaților 
de a presta servicii fiind persoane fizice autorizate(PFA), și în acest fel societatea nu 
mai suporta pentru salariat contribuțiile sociale obligatorii.  
 
 
În prezent aceste practici sunt foarte riscante, deoarece, incepand cu modificările 
codului fiscal aduse de OUG nr. 58/2010 si OUG nr. 82/2010 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale se 
modifică criteriile pentru reconsiderarea unei activități din independentă în 
dependentă.  
 
 
În acest caz orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă 
îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii: 

 
a. In prestarea activității, beneficiarul de venit folosește baza materială a 

plătitorului de venit, respectiv spații cu înzestrareunelte de muncă și 
altele asemenea; 
 

b. Beneficiarul de venit contribuie numai cu prestația fizică sau cu 
capacitatea intelectuală, nu și cu capitalul propriu; 
 

c. Plătitorul de venit suportă în interesul desfășurării activității 
cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi 
indemnizația de delegare-detașare în țară și în străinătate, precum și 
alte cheltuieli de această natură; 

 
d. Plătitorul de venit suportă indemnizația de concediu de odihnă și 

indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în contul 
beneficiarului de venit; 

 
În cazul reconsiderării unei activități ca activitate dependentă, impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate și virate, fiind 
datorate solidar de către plătitorul și beneficiarul de venit. În acest caz se aplică 
regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara 
funcției de bază, contributiile fiind cele aferente angajatului. 
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Aceste modificari legislative au descurajat agenții economici să practice aceste metode 
pentru a optimiza costurile salariale, deoarece reconsiderea activității pe langă faptul că 
genera un efort financiar foarte mare atât pentru societate cât si pentru salariat de a 
achita contribuțiile sociale restante dar și pentru dobânzile și penalitățile pe care 
societatea era obligată să le plătească. 
 
Observatie: Optimizarea fiscala trebuie sa tina seama intotdeauna de prevederile 
OUG nr.50/2013 care modifica de la 01 iulie 2013 regimul majorarilor de intarziere si a 
dobanzilor penalizatoare. 
 

 
Optimizarea fiscală a taxei pe valoare adaugată 
Taxa pe valoare adăugată,  aceasta este un impozit pe consum care trebuie colectat de 
către statul unde are loc consumul final.  
 
Colectarea taxei pe valoare adăugată se face prin intermediul persoanelor inregistrate 
ca plătitoare de taxa pe valoare adaugata care lucrează astfel în calitate de “perceptor 
fiscal” pentru stat.  
 
Aceasta taxa nu este un cost pentru plătitorul de TVA, însă este un cost pentru 
persoanele juridice neinregistrate în scopuri de TVA.  
 
Cotele de taxa pe valoare adăugata sunt: 

ü Standard 24%,  
ü Redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru 

următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri: 
a. Serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, 

monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi 
botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe, altele decât cele 
scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m); 
 

b. Livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate 
exclusiv sau în principal publicităţii; 
 

c. Livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare; 
d. Livrarea de produse ortopedice; Livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; 
e. Cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv 

închirierea terenurilor amenajate pentru camping. 
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ü Redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea 
locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care 
sunt construite. 

 
Observatie: Incepand de la 01 septembrie cota redusa de TVA se aplica si indomeniul 
panificatiei. 
 

 
Când aleg să fiu plătitor de taxă pe valoare adăugată? 

 

 
 

 
În figura prezentată anterior se precizează că optiunea pentru a fi sau nu înregistrat în 
scopuri de TVA nu este exercitată numai pentru a diminua costul fiscal,  ci și pentru a 
menține competitivatea asemanatoare celorlalți concurenți.  
 
Astfel entitățile care au clienți finali preponderent persoane care nu sunt 
înregistrate în scopuri de TVA în vectorul fiscal, vor opta sa nu fie inregistrați în 
scopuri de TVA, în schimb, entitățile al căror clienți entitați care sunt înregistrate 
în scopuri de TVA,  vor opta să fie înregistrate în scopuri de TVA.  
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Observatie: O tehnica de optimizare fiscala este studierea vectorului fiscal al 
furnizorului in sensul ca aceste este sau nu activ fiscal sau se afla sa nu in registrul 
inactivelor sau reactivatilor. 
 
 
De asemenea trebuie avut in vedere daca entitatea cumparatoare face parte sau nu din 
G3 conform statului fiscal al acestora din punct de vedere al TVA. 
 
 
Pentru exemplificare vă prezint alăturat o succesiune de tranzacții între parteneri 
de afaceri, între care nu se practică adaos comercial: 

 
1.Se vând marfurile către societatea noastră 

 
4111 =% 
            707 
            4427 

1240 lei 
1000 lei 
240 lei 

 4111=% 
          707 
           4427           

1240 lei 
1000 lei 
240 lei 

 
Regularizare TVA: Fara influiente de plata 
 
 
 
2. Se achizitionează marfurile și se revând 

 
1. Achiziția  
%      = 401 
371 
4426 
 

 
1240 lei 
1000 lei 

240 lei 
 

 1. Achiziția  
 
371    = 401 
 
 

 
 

1240 lei 
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2. Vânzarea 
4111 = % 
            707 
            4427 

 
1240 lei 
1000 lei 

240 lei 

2. Vânzarea 
4111 = 707 

 
1240 lei 

 

 
 
 
3. Se achiziționează mărfurile și se revând de către client inregistrat în 
scopuri de TVA 

 
1. Achiziția  
%      = 401 
371 
4426 
 
 
2. Vânzarea 
4111 = % 
            707 
            4427 

 
1240 lei 
1000 lei 

240 lei 
 
 
 

1240 lei 
1000 lei 

240 lei 

 1. Achiziția  
371    = 401 
 
 
 
 
2. Vânzarea 
4111 =  % 
             707 
             4427 

 
1240 lei 

 
 
 
 
 

1538 lei 
1240 lei 

298 lei 
 

Din exemplul prezentat se observă că societatea noastră este mai puțin competitivă în 
situația în care optează pentru a fi neplătitoare de TVA și va opta pentru a fi plătitor de 
TVA. Optiunea pentru a fi neplătitor se exercita dacă clienții finali nu sunt înregistrați 
în scopuri de TVA și nu beneficiază de mecanismele de deducere a taxei. 
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Impozitul pe profit vs. impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi 
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad 
veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea 
profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor 
potrivit normelor de aplicare. 
 
Din veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil amintim: 

a) Dividendele primite de la o persoană juridică română; 
 

b) Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, 
veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a 
acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, 
precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau 
penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere 
 

c) Veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi memorandumuri 
aprobate prin acte normative 
 

d) Dividendele primite din statele membre ale Uniunii Europene, dacă 
societatea care distribuie dividendul plăteşte impozit pe profit, potrivit 
prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, deţine 
minimum 15% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat 
membru, respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009, pe o 
perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani. 

 
Dintre cheltuielile nedeductibile amintim: 
a) Cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat; 
b) Dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere 

datorate către autorităţile române/străine; 
c) Cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private; 
d) Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; 
e) Cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, 

etc. 
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Observatie: Ce inseamna cheltuieli care nu au la baza un document justificativ? 
 
Impozitul pe profit se calculeaza prin urmatoarele metode: 

Impozit pe profit = 16% ( Total Venit- Total Cheltuieli aferente Veniturilor – 
Venituri neimpozabile + Cheltuieli Nedeductibile) 
Impozit pe profit = 16% ( Profitul Contabil – Venituri neimpozabile + Cheltuieli 
Nedeductibile) 

 
 

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte  cumulativ 
următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 
a. Nu realizează venituri din activităţi în domeniul bancar, activităţi în domeniile 

asigurărilor şi reasigurărilor, jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului; 
b. A realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro; 
c. Capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile 

locale. 
 

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% 
 

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie 
veniturile din orice sursă, din care se scad: 
a. Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; 
b. Veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie; 
c. Veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; 
d. Veniturile din subvenţii de exploatare; 
e. Veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare; 
f. Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de 

întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; 
g. Veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, 

pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale 
proprii; 

h. Valoarea casei de marcat. 
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În vederea optimizării fiscale a societății, pentru stabilirea opțiunii pentru impozitul 
pe profit sau pentru impozitul pe venitul microîntreprinderilor, entitatea trebuie să 
compare: 

a. Adaosul comercial sau valoarea adaugată pe care o estimează; 
b. Adaosul comercial sau valoarea adaugată ”barieră”, pentru care impozitul pe 

profit este egal cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.  
 
 

Care este adaosul comercial sau valoarea adaugată “barieră” in care impozitul pe 
profit este egal cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 

 
 

Pentru a determina adaosul comercial sau valoarea adaugată “barieră” vom egala 
impozitul pe profit cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. 

 
Impozit profit = Impozit pe Veniturile Microîntreprinderilor 

ð 16% (Total Venituri – Total Cheltuieli – Venituri 
neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile) = 3% * Total Venituri 

 
ð Total cheltuieli = Cheltuieli aferente cifrei de afaceri + Alte 

cheltuieli deductibile + Alte cheltuieli nedeductibile 
 
ð Pentru simplificare vom nota cu: 

CHCA = Cheltuieli aferente cifrei de afaceri  
CA = Cifra de afaceri 
Ad = Adaosul financiar/valoarea adaugată “barieră” 
X = Alte cheltuieli deductibile/ cheltuieli aferente CA   
Y = Alte cheltuieli nedeductibile/ cheltuieli aferente CA 
Z = Alte venituri neimpozabile/ cheltuieli aferente CA 
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Vom înlocui în formulă total venituri cu cheltuieli aferente cifrei de afaceri * 
[1+(adaos comercial sau valoarea adaugată)] 

 
16%*[ CHCA *(1+ad)-( CHCA +X* CHCA +Y* CHCA)-Z* CHCA +Y* CHCA ] 
=3% CHCA*(1+ad) 
 

ð !! = !"%∗ !!!!!!!!!
!"%

− 1 

 
În acest sens: dacă societatea practică un adaos comercial sau obține o valoare 
adaugată mai mică decât adaosul comercial sau valoarea adăugată ”barieră”, atunci 
pentru a diminua costurile va opta pentru impozitarea profitului, altfel, dacă 
societatea dorește practicarea unui adaos comercial sau obține o valoare adaugată mai 
mare decât adaosul comercial sau valoarea adăugată ”barieră”, atunci pentru 
optimizarea costului fiscal va alege impozitarea pe veniturile microîntreprinderilor.  

 
 

Impozit pe profit Impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor 

 
 
 

Observatie: Atentie la principiul conectarii cheltuielilor la venituri in cazul 
microintreprinderilor 
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Exemplul 1. Presupunem că societatea nu va înregistra decât venituri din vânzarea 
bunurilor sau din prestarea serviciilor și cheltuieli aferente acestora, fără a avea alte 
cheltuieli deductibile, cheltuieli nedeductibile sau venituri neimpozabile. Atunci ecuația 
se va simplifica, iar adaosul comercial/valoarea adaugată barieră va fi: 

 

!! =
16%
13% − 1 ≈ 23,08% 

 
În acest sens, dacă adaosul comercial sau valoarea adaugată estimată este mai mică 
decât 23.08% atunci va trebui să opteze pentru impozitarea profitului, iar dacă 
adaosul comercial sau valoarea adaugată este mai mare decât 23.08% atunci va opta 
pentru impozitarea din veniturile microintreprinderilor. 

 
 

Exemplul 2. Dacă societatea estimează realizarea următorilor indicatori: 
     Cheltuieli aferente bunurilor sau prestării de servicii: 60.000 lei 
     Alte cheltuieli deductibile: 2.000 lei 
     Alte cheltuieli nedeductibile: 600 lei 
     Venituri neimpozabile: 500 lei 
 

Aplicarea formulei conduce la un adaos comercial/valoare adaugată barieră barieră = 
30,26%  
 

Impozit pe profit Impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor 

Cheltuieli aferente bunurilor sau 
prestării de servicii: 60.000 lei 
Alte cheltuieli deductibile: 2.000 lei 
Alte cheltuieli nedeductibile: 600 lei 
Venituri neimpozabile: 500 lei 

 

Cheltuieli aferente bunurilor sau 
prestării de servicii: 60.000 lei 
Alte cheltuieli deductibile: 2.000 lei 
Alte cheltuieli nedeductibile: 600 lei 
Venituri neimpozabile: 500 lei 
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1. Adaosul comercial/ valoarea adaugată = 30.26% 

Venituri din vânzarea bunurilor/prestarea serviciilor = 78.153,85 lei 
  

 
 

2. Adaosul comercial/ valoarea adaugată estimat(ă) = 25% 
Venituri din vânzarea bunurilor/prestarea serviciilor = 75.000 lei 

 
 
 

3. Adaosul comercial/ valoarea adaugată estimat(ă)  = 35% 
Venituri din vânzarea bunurilor/prestarea serviciilor = 81.000 lei 

 
 

 

Ad
=	  Impozit pe profit Impozit pe veniturile micro 

2345 2345 = 
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Concluzii 
 

Optimizarea fiscală are două componente: 
a. Pe de o parte aceasta trebuie să asigure un avantaj concurențial în fața 

competitorilor (caz în care s-a prezentat opțiunea pentru a fi sau nu plătitor de 
taxă pe valoare adăugată); 

b. Iar pe de altă parte să îi permită societății să facă economii de resurse financiare 
(caz în care au fost prezentate atât aspectele privind taxa pe valoare adăugată, 
cât și opțiunea dintre impozitul pe profit și impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor). 

 
 
 
 
 
 

Va Multumesc ! 


