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Abstract

The article discusses a series of conceptual and practical aspects regarding the taxation of the income 
obtained from advisory activity in the field of information technology. Individuals who perform 
independent advisory activities in the field of information technology prefer the CAEN code 6202, 
which comprises the planning and designing of the computer systems that include hardware, software 
and communication technologies. The advisory services can also include the activity of training the users. 
Practical examples highlight the way to determine the filling and payment obligations of the taxpayers 
who perform such an activity as certified natural persons.
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În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități de consultanță în tehnologia informației, 
ve nitul net anual se poate determina în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, sau pe baza normelor de 
venit. Activitățile de consultanță în tehnologia informației (codul CAEN 6202) cuprind planificarea și proiectarea 
sistemelor de calculatoare ce integrează hardware, software și tehnologii de comunicații. Serviciile de consultanță 
pot include și activitatea de pregătire a utilizatorilor (https://coduricaen.info/definitie-6202.html).

Codul CAEN 6202, preferat de IT-iștii care înființează o persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/
întreprindere familială, se află în nomenclatorul activităților care pot fi impozitate la norma de venit, spre deo-
se bire de codul CAEN 6201 „Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)”, care nu se 
găsește în nomenclator și se impozitează doar în sistem real.

Angajații companiilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația 
în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (codurile CAEN 5821, 
5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, pre-
văzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile stipulate la art. 1 din Ordinul 
ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului educației naționale, al ministrului muncii 
și justiției so ciale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.168/2017/3.024/2018/492/2018/3.337/2017 privind 
încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator. În schimb, scutirea de impozit pe venit nu se 
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aplică pen tru veniturile din activități independente de consultanță în tehnologia informației obținute în calitate 
de titular al unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale.

Ü Impozitarea în sistem real

Contribuabilii înscriși în nomenclatorul activităților independente la codul CAEN 6202 „Activități de con-
sultanță în tehnologia informației” pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor 
din contabilitate, au următoarele obligații:

l să estimeze venitul net pentru anul fiscal curent pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în vederea stabilirii impozitului anual estimat;

l să calculeze impozitul anual estimat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat 
con siderat venit impozabil;

l să determine în anumite situații obligațiile estimate de plată privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) 
pe baza declarației unice;

l să completeze și să depună în termenul legal declarația unică;
l să definitiveze în anul fiscal următor venitul realizat care stă la baza stabilirii obligației finale în materie 

de CAS și CASS;
l să achite la bugetul de stat obligațiile de plată până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de 

realizare a venitului;
l să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

În cursul anului 2021, contribuabilii care obțin venituri din activități de consultanță în tehnologia informa-
ției fac evaluarea pentru a stabili o eventuală obligație de plată a contribuției de asigurări sociale și a celei de 
asigurări sociale de sănătate.

Situație Obligație privind CAS

Venitul net estimat de contribuabil pentru anul 2021 
este mai mare sau egal cu plafonul de 27.600 lei.

Contribuabilul datorează CAS la un venit ales 
de acesta, dar nu mai mic de 26.760 lei.

Venitul net estimat de contribuabil pentru anul 2021 
este mai mic decât plafonul de 27.600 lei.

Contribuabilul nu datorează CAS, dar se poate 
asigura opțional în sistemul public de pensii, baza 
de calcul fiind reprezentată de cel puțin 12 salarii 
minime brute pe țară în vigoare în anul în care 
se depune declarația unică.

Situație Obligație privind CASS

Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri 
a căror valoare cumulată este cel puțin egală 
cu 12 salarii minime brute pe țară (veniturile care 
intră în baza de calcul al CASS sunt prevăzute 
la art. 155 din Codul fiscal).

Contribuabilul este obligat la plata CASS.

Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri 
a căror valoare cumulată este mai mică de 12 salarii 
minime brute pe țară. 

Contribuabilul nu este obligat la plata CASS, dar se 
poate asigura în sistemul public de sănătate la o bază 
de calcul egală cu şase salarii minime brute pe țară, 
achitând o contribuție de 1.380 lei pe an.

Definitivarea venitului net anual obținut, care stă la baza stabilirii obligației fiscale în materie de CAS și 
CASS, se realizează în anul fiscal următor, prin intermediul declarației unice.
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Exemplul 1

Începând cu data de 01.01.2019, un contribuabil din București desfășoară o activitate de consultanță în 
tehnologia in formației (codul CAEN 6202). Acesta depune declarația unică online la 29.01.2021, în cuprinsul 
că reia estimează un venit brut de 60.000 lei și cheltuieli deductibile de 10.000 lei. Persoana fizică nu este excep-
tată de la plata contribuțiilor sociale.

Ne propunem să determinăm obligațiile fiscale estimate ale contribuabilului pe anul 2021.

În cuprinsul capitolului II din declarația unică, persoana fizică își estimează venitul brut și cheltuielile de-
duc tibile pe anul 2021, parcurgând următorii pași:

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN 
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021

SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA

SUBSECȚIUNEA II.1.1. Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem 
real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli

II.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

II.1.1.A.1. Categoria de venit 1. Activități independente

II.1.1.A.2. Determinarea venitului net 1. Sistem real

II.1.1.A.3. Forma de organizare 1. Individual

II.1.1.A.4. Obiectul principal de activitate
Activități de consultanță 
în tehnologia informației

Cod CAEN 6202

II.1.1.A.5. Sediul București, str. Bacovia nr. 28A

II.1.1.A.6. Documentul de autorizare 1. Număr document 12 2. Data 16.12.2018

II.1.1.A.7. Data începerii activității 01.01.2019

II.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL ESTIMAT

1. Venit brut 60.000 lei

2. Cheltuieli deductibile 10.000 lei

3. Venit net anual estimat (rd. 1 – rd. 2), din care: 50.000 lei

 3.1. Venit impozabil 50.000 lei

4. Impozit anual estimat (rd. 3.1 x 10%) 5.000 lei

SECȚIUNEA II.2. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE

SUBSECȚIUNEA II.2.1. Date privind contribuția de asigurări sociale estimată

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS 50.000 lei



52

CECCAR BUSINESS REVIEW
ISSN 2668-8921 • ISSN-L 2668-8921

N0 5/2021
www.ceccarbusinessreview.ro

A. Obțin venituri peste plafonul minim

1. Venit anual ales pentru plata CAS 27.600 lei

2. CAS datorată (rd. 1 x 25%) 6.900 lei

SUBSECȚIUNEA II.2.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS 50.000 lei

A. Obțin venituri peste plafonul minim

A.1. CASS = 10% x 12 luni x salariul minim 2.760 lei

SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE 
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ

1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă 5.000 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă 6.900 lei

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă 2.760 lei

Ü Impozitarea la norma de venit

În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități de consultanță în tehnologia informației, 
ve nitul net anual se poate determina pe baza normelor de venit de la locul desfășurării activității. Contribuabilii 
înscriși în nomenclatorul activităților independente la codul CAEN 6202 „Activități de consultanță în tehnologia 
infor mației” pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit au următoarele obligații:

l să stabilească impozitul pe venitul datorat pe baza declarației unice, prin aplicarea cotei de 10% asupra 
normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final;

l să determine în anumite situații obligațiile privind contribuțiile sociale pe baza declarației unice;
l să achite la bugetul de stat impozitul anual datorat și contribuțiile sociale până la data de 25 mai inclusiv 

a anului următor celui de realizare a venitului;
l să completeze și să depună în termenul legal declarația unică;
l să completeze doar partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală, fără a avea obligații 

privind evidența contabilă.

În cursul anului 2021, contribuabilii care obțin venituri din activități de consultanță în tehnologia informa-
ției fac evaluarea pentru a stabili o eventuală obligație de plată a contribuției de asigurări sociale și a celei de 
asigurări sociale de sănătate.

Situație Obligație privind CAS

Norma de venit ajustată pentru anul 2021 este mai 
mare decât plafonul de 27.600 lei.

Contribuabilul datorează CAS la un venit ales 
de acesta, dar nu mai mic de 26.760 lei.

Norma de venit ajustată pentru anul 2021 este mai 
mică decât plafonul de 27.600 lei.

Contribuabilul nu datorează CAS, dar se poate 
asigura opțional în sistemul public de pensii, baza 
de calcul fiind reprezentată de cel puțin 12 salarii 
minime brute pe țară în vigoare în anul în care 
se depune declarația unică.
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Situație Obligație privind CASS

Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri 
a căror valoare cumulată este cel puțin egală 
cu 12 salarii minime brute pe țară (veniturile care 
intră în baza de calcul al CASS sunt prevăzute 
la art. 155 din Codul fiscal).
La stabilirea plafonului pentru CASS se vor lua 
în calcul normele de venit rezultate după ajustare.

Contribuabilul este obligat la plata CASS.

Contribuabilul estimează pentru anul 2021 venituri 
a căror valoare cumulată este mai mică de 12 salarii 
minime brute pe țară.

Contribuabilul nu este obligat la plata CASS, dar se 
poate asigura în sistemul public de sănătate la o bază 
de calcul egală cu şase salarii minime brute pe țară, 
achitând o contribuție de 1.380 lei pe an.

Exemplul 2

Un contribuabil desfășoară de la data de 01.05.2021 o activitate impusă pe baza normelor de venit în 
Brașov, respectiv consultanță în tehnologia informației (codul CAEN 6202), norma anuală de venit fiind de 
45.000 lei. Persoana fizică depune declarația unică online la 20.05.2021. Contribuabilul nu este exceptat de la 
plata contribuțiilor sociale.

Ne propunem să determinăm obligațiile fiscale estimate ale contribuabilului pe anul 2021.

În tabelul de mai jos prezentăm un extras din normele anuale de venit valabile în anul 2021 pentru contri-
buabilii care realizează venituri din desfășurarea activităților de producție, comerț și prestări de servicii, potrivit 
prevederilor art. 69 din Codul fiscal, la nivelul județului Brașov:

Nr. 
crt.

Denumirea activităților 
independente pentru care 

venitul net se poate determina 
pe baza normelor anuale

de venit

Codul și denumirea 
activităților din 

Clasificarea activităților 
din economia națională – 

CAEN Rev. 2

Municipiu 
reședință 
de județ

Municipiu 
nereședință 

de județ
Orașe Comune

122

Servicii executate în domeniul 
informaticii, altele decât cele 
care generează drepturi de 
autor sau drepturi conexe 
drepturilor de autor

6202: Activități 
de consultanță 
în tehnologia informației

45.000 lei 45.000 lei 45.000 lei 45.000 lei

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2021/Brasov2021.pdf

Contribuabilul completează capitolul II din declarația unică parcurgând următorii pași:

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN 
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021

SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA

SUBSECȚIUNEA II.1.2. Date privind impozitul pe veniturile independente din România, impuse pe bază 
de norme de venit
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II.1.2.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

II.1.2.A.1. Forma de organizare 1. Individual

II.1.2.A.2. Obiectul principal de activitate
Activități de consultanță 
în tehnologia informației

Cod CAEN 6202

II.1.2.A.3. Sediul Brașov, str. Eminescu nr. 13B

II.1.2.A.4. Documentul de autorizare 1. Număr document 1 2. Data 15.04.2021

II.1.2.A.5. Data începerii activității 01.05.2021

II.1.2.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT

1. Norma de venit 45.000 lei

2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal 45.000 lei

3. Venit net anual, din care: 30.205 lei*

 3.1. Venit impozabil 30.205 lei

4. Impozit anual (rd. 3.1 x 10%) 3.021 lei

* În conformitate cu art. 69 alin. (5) din Codul fiscal, „în cazul în care un contribuabil desfășoară o activitate 
care generează venituri din activități independente, altele decât veniturile din profesii liberale, definite la art. 67 
alin. (2), pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activități se reduce pro-
porțional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfășurată activitatea respectivă”.

Întrucât contribuabilul își exercită activitatea o parte din anul fiscal de raportare, respectiv în perioada 
01.05-31.12.2021, suma de la rd. 3 se determină prin raportarea sumei de la rd. 2 la 365 de zile și înmulțirea rezul-
tatului cu numărul zilelor de activitate din 2021. Prin urmare, venitul net anual este de 30.205,47 lei (45.000 lei/ 
365 zile x 245 zile).

Persoana fizică verifică dacă datorează contribuții sociale pentru anul 2021 parcurgând următorii pași:

i) Stabilește plafonul anual corespunzător numărului de luni de activitate:

27.600 lei/365 zile x 245 zile de activitate = 18.526 lei

ii) Verifică încadrarea în plafonul stabilit anterior a venitului net estimat pentru lunile de activitate până 
la sfârșitul anului:

Întrucât venitul net estimat, în sumă de 30.205 lei, este peste plafonul recalculat, de 18.526 lei, contribua-
bilul este obligat la plata contribuțiilor sociale.

SECȚIUNEA II.2. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE

SUBSECȚIUNEA II.2.1. Date privind contribuția de asigurări sociale estimată

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS 30.205 lei

A. Obțin venituri peste plafonul minim

1. Venit anual ales pentru plata CAS 27.600 lei

2. CAS datorată (rd. 1 x 25%) 6.900 lei
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SUBSECȚIUNEA II.2.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS 30.205 lei

A. Obțin venituri peste plafonul minim

A.1. CASS = 10% x 12 luni x salariul minim 2.760 lei

SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE 
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ

1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă 3.021 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă 6.900 lei

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă 2.760 lei

Exemplul 3

Un contribuabil desfășoară de la data de 01.01.2021 o activitate impusă pe baza normelor de venit în Arad, 
respectiv consultanță în tehnologia informației (codul CAEN 6202), norma anuală de venit fiind de 55.000 lei. 
Acesta este un bărbat cu vârsta de 60 ani, salariat, fiind angajat cu contract individual de muncă cu nor mă în-
treagă. Persoana fizică lucrează cu un salariat în cadrul PFA. Aceasta depune declarația unică online la data de 
28.01.2021. Contribuabilul nu este exceptat de la plata contribuțiilor sociale.

Ne propunem să determinăm obligațiile fiscale estimate ale contribuabilului pe anul 2021.

În continuare prezentăm un extras din normele anuale de venit valabile în anul 2021 pentru contri buabilii 
care realizează venituri comerciale, potrivit prevederilor art. 69 din Codul fiscal, la nivelul județului Arad:

Nr. 
crt.

Denumirea activităților 
independente pentru care 

venitul net se poate determina 
pe baza normelor anuale de venit

Codul și denumirea activităților 
din Clasificarea activităților 
din economia națională – 

CAEN Rev. 2

Municipiu 
reședință 
de județ

Orașe Comune

120

Servicii executate în domeniul 
informaticii, altele decât cele care 
generează drepturi de autor sau 
drepturi conexe drepturilor de autor

6202: Activități de consultanță
în tehnologia informației

55.000 lei 50.000 lei 48.000 lei

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2021/Arad2021.pdf

Coeficienții de corecție publicați de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad sunt următorii:

i) În sensul majorării normei anuale de venit, coeficientul de ajustare pentru faptul că persoana fizică are 
un salariat este de 25%.

ii) În sensul reducerii normei anuale de venit, pentru calitatea proprie de salariat se aplică un coeficient 
de corecție de 50%, iar pentru faptul că persoana fizică este bărbat și are vârsta de 60 ani se aplică un coeficient 
de corecție de 30%.

Stabilirea normei anuale de venit prin ajustare:

i) Majorarea normei anuale de venit = 55.000 lei x 25% = 13.750 lei

ii) Reducerea normei anuale de venit (se alege un singur coeficient, în cota cea mai mare, respectiv cel 
de 50%) = (55.000 lei + 13.750 lei) x 50% = 34.375 lei 
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Venit net anual = 55.000 lei + 13.750 lei – 34.375 lei = 34.375 lei

Contribuabilul completează capitolul II din declarația unică parcurgând următorii pași:

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN 
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021

SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA

SUBSECȚIUNEA II.1.2. Date privind impozitul pe veniturile independente din România, impuse pe bază 
de norme de venit

II.1.2.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ

II.1.2.A.1. Forma de organizare 1. Individual

II.1.2.A.2. Obiectul principal de activitate
Activități de consultanță 
în tehnologia informației

Cod CAEN 6202

II.1.2.A.3. Sediul Arad, str. Minulescu nr. 18C

II.1.2.A.4. Documentul de autorizare 1. Număr document 1 2. Data 15.12.2020

II.1.2.A.5. Data începerii activității 01.01.2021

II.1.2.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT

1. Norma de venit 55.000 lei

2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal 34.375 lei

3. Venit net anual, din care: 34.375 lei

 3.1. Venit impozabil 34.375 lei

4. Impozit anual (rd. 3.1 x 10%) 3.438 lei

Întrucât venitul net estimat, în sumă de 34.375 lei, depășește plafonul de 27.600 lei, contribuabilul este 
obli gat la plata contribuțiilor sociale.

SECȚIUNEA II.2. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI 
SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE

SUBSECȚIUNEA II.2.1. Date privind contribuția de asigurări sociale estimată

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS 34.375 lei

A. Obțin venituri peste plafonul minim

1. Venit anual ales pentru plata CAS 27.600 lei

2. CAS datorată (rd. 1 x 25%) 6.900 lei

SUBSECȚIUNEA II.2.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată

Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS 34.375 lei

A. Obțin venituri peste plafonul minim

A.1. CASS = 10% x 12 luni x salariul minim 2.760 lei
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SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE 
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ

1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă 3.438 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă 6.900 lei

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă 2.760 lei


