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ÎN ATENŢIA ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI 

 
Revenim asupra unor aspecte de mare importanţă pentru asociaţiile de 

proprietari cu privire la impozitarea veniturilor pl ătite unor persoane fizice. 
 

I. Încadrarea şi tratamentul fiscal al veniturilor obţinute de 

către PREŞEDINTELE şi CENZORUL asociaţiei de proprietari 
Preşedintele , membrii comitetului executiv şi cenzorul  sau membrii comisiei de cenzori 

sunt ale şi sau revocaţi din funcţie de adunarea generală a proprietarilor, membri ai asociaţiei de 
proprietari. (Legea nr. 230/2007, art.27) 

Pentru angajarea şi eliberarea din funcţie a persoanei care ocupă funcţia de administrator 
de imobile sau a altor angajaţi sau prestatori, adunarea generală a proprietarilor mandateaz ă 
comitetul executiv reprezentat de preşedintele asociaţiei de proprietari. (Legea nr. 230/2007, 
art.27) 

Remunera ţia primit ă de pre şedintele  asociaţiei de proprietari potrivit legii privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi sumele primite de membrii 
comisiei de cenzori  reprezintă venituri asimilate salariilor . (Legea nr.571/2003, art.55 alin.(2) 
lit. d^2 şi f). 

Fiind venituri asimilate salariilor, pentru remuner aţia ob ţinut ă de către   pre şedintele  
şi  cenzorul   asocia ţiei  de proprietari se datorează impozitul pe veniturile din salarii şi toate 
contribuţiile sociale obligatorii ( atât de către persoana fizică care realizează veniturile de natură 
salarială cât şi de către plătitorul de venit), cu excep ţia :  

- contribuţiei de asigurare pentru şomaj (individuală şi angajator/plătitor de venit),  
- contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, 
- contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, 
- contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. 
(art. 296^4, art. 296^5 şi art. 296^16 din Codul fiscal) 

II. Încadrarea şi tratamentul fiscal al veniturilor obţinute de către 

ADMINISTRATORUL asociaţiei de proprietari 
 În baza art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţia de 
proprietari angajează persoane fizice atestate pentru funcţia de administrator. Persoanele fizice 
atestate pot fi angajate prin încheierea unui contract individual de muncă, conform celor stabilite 
prin negociere directă. 

Totodată,  la  art.7  din  Codul  fiscal  se  prevede  că,  orice  activitate  desf ăşurată  de  o 
persoan ă fizic ă într-o rela ţie de angajare  este considerată activitate dependent ă şi generează 
pentru persoana fizică venituri asimilate salariilor , pentru care se datoreaz ă impozit pe 
veniturile din salarii. 

În  ceea  ce  priveşte  contribu ţiile  sociale ,  la art. 296^3 lit.a)   din  Titlul IX^2 „Contribuţii 
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sociale” al Codului fiscal se precizează că,  sunt  contribuabili  ai  sistemelor  de asigurări sociale 
şi persoanele fizice rezidente care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor , 
precum şi orice alte venituri din desf ăşurarea unei activit ăţi dependente , cu respectarea 
prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte. 

Pentru venitul ob ţinut de c ătre administratorul asocia ţiei de proprietari, fiind venit din 
desfăşurarea unei activităţi dependente, se datorează toate contribuţiile sociale obligatorii (atât de 
către persoana fizică care realizează veniturile de natură salarială cât şi de către plătitorul de 
venit), cu excep ţia : 

- contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, 
- contribuţiei de asigurări pentru şomaj (individuală şi angajator), dacă persoana fizică care 

desfăşoară activitatea de administrator este şi pensionar. 
(art. 296^16 din Codul fiscal) 

 

III. Încadrarea şi tratamentul fiscal al veniturilor obţinute de 

către PERSOANA CARE PRESTEAZĂ SERVICII DE CURĂŢENIE În 

cadrul asociaţiei de proprietari (fără să aibă încheiat contract individual de muncă 
cu asociaţia) 
 Încadrarea, din punct de vedere fiscal, a veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în baza 
unui contract/convenţie civilă încheiată potrivit Codului civil se efectuează având în vedere 
prevederile pct. 67 din Normele metodologice de aplicare a art. 55 din Codul fiscal. 
  

A) Primul pas  constă în efectuarea unei analize a activităţii pe care o desfăşoară femeia de 
serviciu în cadrul asociaţiei respective, pentru a vedea dac ă este sau nu activitate 
dependent ă. Astfel că, plătitorul de venit va analiza criteriile de la pct. 67 din Normele 
metodologice , şi dac ă acestea sunt îndeplinite atunci activitatea este î ncadrat ă ca fiind 
activitate dependent ă.  

* Pct. 67 din Normele metodologice  aprobate prin HG nr. 44/2004 : 
     Veniturile de natură salarială prevăzute la art. 55 din Codul fiscal, denumite în continuare 
venituri din salarii, sunt venituri din activit ăţi dependente, dac ă sunt îndeplinite urm ătoarele 
criterii: 
     - părţile care intră în relaţia de muncă, denumite în continuare angajator şi angajat, stabilesc 
de la început: felul activităţii, timpul de lucru şi locul desfăşurării activităţii; 
     - partea care utilizează forţa de muncă pune la dispoziţia celeilalte părţi mijloacele de 
muncă, cum ar fi: spaţii cu înzestrare corespunzătoare, îmbrăcăminte specială, unelte de muncă 
şi altele asemenea; 
     - persoana care activează contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu capacitatea ei 
intelectuală, nu şi cu capitalul propriu; 
     - plătitorul de venituri de natură salarială suportă cheltuielile de deplasare în interesul 
serviciului ale angajatului, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, şi 
alte cheltuieli de această natură, precum şi indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia 
pentru incapacitate temporară de muncă suportate de angajator potrivit legii; 
     - persoana care activează lucrează sub autoritatea unei alte persoane şi este obligată să 
respecte condiţiile impuse de aceasta, conform legii. 
   

Dacă plătitorul de venit, potrivit condiţiilor de desfăşurare a activităţii, stabileşte că 
persoana fizică desfăşoară o activitate dependent ă, se aplică prevederile privind impozitul pe 
venitul din salarii şi se datorează toate contribuţiile sociale obligatorii (atât de către persoana fizică 
care realizează veniturile de natură salarială cât şi de către plătitorul de venit), cu excep ţia : 

- contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, 
- contribuţiei de asigurări pentru şomaj (individuală şi angajator), dacă persoana fizică care 

desfăşoară activitatea de curăţenie este şi pensionar. 
(art. 296^16 din Codul fiscal) 
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B) Al doilea pas va fi efectuat doar atunci când se  constat ă că nu este vorba despre o 
activitate dependent ă. 

Aşadar, dacă în urma analizei plătitorul de venit constată că niciunul dintre criterii nu este 
îndeplinit, activitatea este încadrat ă ca independent ă, şi atunci  din punct de vedere al 
impozitului pe venit se vor avea în vedere prevederile art. 52 şi art. 52^1 din Codul fiscal.  

În acest caz plătitorul de venit reţine şi virează impozit pe venit (în cotă de 10% sau 16%, 
potrivit opţiunii din contract/convenţie). 

Din punct de vedere al contribuţiilor sociale, plătitorul de venit reţine şi virează : 
- contribuţia individuală pentru bugetul asigurărilor sociale, 
- contribuţia individuală pentru bugetul asigurărilor sociale de sănătate.  
Excep ţie :  dacă persoana fizică îngrijitor are şi calitatea de pensionar sau de salariat, pentru 

venitul din activitatea independentă nu datorează contribuţia de asigurări sociale, aşa cum rezultă 
din art. 29623 alin.(3) din Codul fiscal. 

 
 C) În situaţia în care persoana fizică îngrijitor este persoan ă fizic ă autorizat ă potrivit 
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, să desfăşoare activităţi economice 
în mod independent şi este înregistrată fiscal potrivit art.72 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorul de venit nu are obligaţia 
privind stopajul la sursă pentru impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, persoana fizic ă având 
obliga ţia să declare veniturile realizate şi să plăteasc ă impozitul şi contribu ţiile sociale  
stabilite prin Decizia de impunere emisă de organul fiscal competent. 

 
  

IV. OBLIGAŢIILE DECLARATIVE şi termenele de declarare şi 

plată : 
  ►Obliga ţiile declarative şi termenele de declarare şi plat ă pentru veniturile din 
activit ăţi dependente  (salarii şi asimilate salariilor) : 

- Plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine 
impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l 
vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc 
aceste venituri. (art. 58 alin. 1din Codul fiscal). 

Prin excepţie, impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării 
plăţii acestor venituri, se vireaz ă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru 
care se datorează, de către plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor – asociaţii 
de proprietari care în anul anterior au avut un număr mediu* de până la 3 salariaţi exclusiv. 
 - Contribuţiile sociale individuale calculate şi reţinute lunar se virează la bugetele şi fondurile 
cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează sau  
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, 
împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit 
legii (alin. (9) al art. 296^18 din Codul fiscal). 
  - Formularul 112 "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", aprobat prin OMFP nr. 1045/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, are aceleaşi termene de depunere ca şi termenele de virare 
ale impozitului şi contribuţiilor. 
 - Cât priveşte înregistrarea în vectorul fiscal, aveţi obligaţia să vă înregistraţi pentru impozitul 
pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, precum şi pentru contribuţiile de asigurări. 
Obligaţia înregistrării în vectorul fiscal intervine doar dacă nu sunteţi înregistrat deja pentru aceste 
obligaţii fiscale. Pentru înregistrare veţi depune formularul 010 „Declaraţie de înregistrare 
fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate 
juridică” reglementat prin OMFP nr. 262/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 
 *  Numărul mediu de salaria ţi se calculează ca medie aritmetică a numărului de salariaţi 
din declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate (formularul 112)  depuse pentru fiecare lună din anul anterior. 
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► Obliga ţiile declarative şi termenele de declarare şi plat ă pentru veniturile din 

activit ăţi independente  
- Impozitul pentru veniturile din activităţi desfăşurate în baza unui contract/ convenţie civilă, 

se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit 
venitul. (art. 52 şi art. 52^1 din Codul fiscal) 
  - Cele două contribuţii sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora 
le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.(alin. (2) al 
art. 296^19 din Codul fiscal) 
  - Pentru impozitul pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza unui contract/ convenţie 
civilă precum şi pentru cele două contribuţii individuale, plătitorii de venituri sunt obligaţi să 
depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează 
contribuţiile, formularul 112 "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", aprobat prin OPANAF nr. 
1045/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 

 Gabriela IONESCU 
Şef Administra ţie Adjunct Colectare 
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Întocmit Vladu Maria/exp. asistent/CSC/anunt asoc de propr./25.08.2014           


