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 This paper is a comparative study on the effects of introducing the 
lump (forfeit) tax in Romania for companies. In the work we study the 
application of lump tax in France and Romania. The purpose of the study is to 
determine the effects of the introduction and application of this tax on the 
Romanian companies. The analysis is based on the data obtained from the 
Chamber of Commerce and Industry of Cluj, Romania. 
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 1. Introducere 
 
 În actuala economie de piaŃă, scopul principal al unei societăŃi 
este de a realiza produse finite, de a le comercializa, toate aceste 
etape concretizându-se în realizarea de profit.  
 Rentabilitatea unei societăŃi, o bună conducere şi gestionare a 
afacerilor, aduce după sine şi câştigul tuturor persoanelor direct 
implicate în activitatea acesteia.  
 Datorită faptului că scopul este obŃinerea de profit, întrebarea 
pe care şi-o pun managerii societăŃilor mici şi mijlocii este care ar fi 
forma cea mai profitabilă de constituire a unei societăŃi. Avantajele şi 
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dezavantajele modului de organizare depinde în special de specificul 
activităŃii şi de gradul de dezvoltare al acesteia. 
 
 2. Introducerea impozitului forfetar în România 
 

Până în anul 2009 profitul impozabil se calcula ca diferenŃă 
între veniturile realizate şi cheltuielile realizate cu scopul realizării 
veniturilor, din care se scad veniturile neimpozabile adăugându-se 
cheltuielile nedeductibile. 

 În veniturile neimpozabile se cuprind: dividendele primite de la 
o persoană juridică română, diferenŃele favorabile de valoare a titlurilor 
de participare, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a 
acordat deducere. 

Până în anul 2009 impozitul era diferenŃiat în funcŃie de forma 
societăŃii, aplicându-se un impozit de 3 % pe venit microîntreprinderilor, 
iar  celorlalte tipuri de societăŃi un impozit de 16 %. 

Tot anul 2009 este cel care a adus modificări substanŃiale 
privind modul de impozitare a societăŃilor, indiferent de forma de 
organizare a acestora.  

Introducerea impozitului forfetar a adus după sine serioase 
modificări şi implicaŃii asupra activităŃii multor firme. Impozitul forfetar 
presupune plata unei taxe fixe în funcŃie de cifra de afaceri, dar 
indiferent dacă firma e profitabilă sau nu. 

O altă Ńară care aplică acest tip de impozite este FranŃa, şi 
anume firmele cu afaceri între 400.000 şi 750.000 euro plătesc încă din 
anul 2007 un impozit forfetar de 1.300 euro. Însa guvernul (actual) vrea 
să elimine această taxă, în contextul actualei crizei economice, pentru 
a ajuta mediul de afaceri. 

Cei cu cifra de afaceri sub 400 de mii de euro nu plăteau acest 
impozit, considerat arhaic de către Nicolas Sarkozy, fost ministru al 
economiei şi  finanŃelor, actual preşedinte al FranŃei. 

La noi în Ńară, modul de impozitare începe de la o cifră de 
afaceri nulă şi până la 12.000 de euro, având o valoare de 500 de euro. 
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Potrivit OUG nr. 34/2009, impozitul pe profit minim, calculat în 
funcŃie de venituri, va fi stabilit astfel: 
 
 - pentru venituri totale anuale între 0 - 52.000 de lei – impozit 
minim anual de 2.200 de lei; 
 - pentru venituri totale anuale între 52.001 - 215.000 de lei – 
impozit minim anual de 4.300 de lei; 
 - pentru venituri totale anuale între 215.001 - 430.000 de lei – 
impozit minim anual de 6.500 de lei; 
 - pentru venituri totale anuale între 430.001 - 4.300.000 de lei – 
impozit minim anual de 8.600 de lei; 
 - pentru venituri totale anuale între 4.300.001 - 21.500.000 de 
lei – impozit minim anual de 11.000 de lei; 
 - pentru venituri totale anuale între 21.500.001 – 129.000.000 
de lei – impozit minim anual de 22.000 de lei; 
 - pentru venituri totale anuale de peste 129.000.001 de lei – 
impozit minim anual de 43.000 de lei; 

 
Conform OUG nr. 34/2009, impozitul minim se va aplica în 

cazul firmelor al căror impozit pe profit se situează sub nivelul aferent 
intervalului veniturilor în care se încadrează. 
             

Pentru încadrarea în tranşa de venituri totale anuale, se vor lua 
în calcul veniturile totale, obŃinute din orice sursă, înregistrate la data 
de 31 decembrie a anului precedent, din care se vor scădea: 

 
 a) veniturile din variaŃia stocurilor; 
 b) veniturile din producŃia de imobilizări corporale şi 
necorporale; 
 c) veniturile din exploatare, reprezentând cota - parte a 
subvenŃiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanŃarea 
investiŃiilor; 
 d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru 
care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale; 
 e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor 
datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la 
calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale; 
 f) veniturile realizate din despăgubiri de la societăŃile de 
asigurare; 
 g) veniturile neimpozabile, prevăzute expres în acorduri şi 
memorandumuri aprobate prin acte normative. 
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            Noua grilă de impozitare minimă se aplică şi în cazul 
microîntreprinderilor care optează pentru plata impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor. 

 
Ca un exemplu este prezentată grila de aplicare a impozitului 

forfetar în FranŃa în anul 2007 (tabelul 1) şi anul 2009 (tabelul 2). Se 
constată serioase modificări în anul 2009 faŃă de anul 2007, modificări 
efectuate cu scopul de sprijini dezvoltarea societăŃilor mici şi mijlocii.  

  

               Tabelul 1 

Cifra de afaceri fără TVA Valoarea impozit forfetar 

Inferioară a 400 000 € 0 

Cuprinsă între 400 000 € şi 750 000 € 1 300 € 

Cuprinsă între 750 000 € şi 1 500 000 € 2 000 € 

Cuprinsă între1 500 000 € şi 7 500 000 € 3 750 € 

Cuprinsă între 7 500 000 € şi 15 000 000 € 16 250 € 

Cuprinsă între 15 000 000 € si 75 000 000 € 20 500 € 

Cuprinsă între 75 000 000 € şi 500 000 000 € 32 750 € 

Egală sau superioară a 500 000 000 € 110 000 € 

 
 

             Tabelul 2 

Cifra de afaceri fără TVA Valoarea impozit forfetar 

Inferioară a 1 500 000 € 0 € 

Cuprinsă între 1 500 000 € şi 7 500 000 € 3 750 € 

Cuprinsă între 7 500 000 € şi 15 000 000 € 16 250 € 

Cuprinsă între 15 000 000 € şi 75 000 000 € 20 500 € 

Cuprinsă între 75 000 000 € şi 500 000 000 € 32 750 € 

Egală sau superioară a 500 000 000 € 110 000 € 

 

 
 3. Studiu statistic privind înfiinŃarea şi radierea  
 firmelor în România 
 

 În tabelul 3 este prezentată situaŃia înmatriculărilor, a 
menŃiunilor şi a radierilor, privind societăŃile din câteva judeŃe, în luna 
decembrie a anului 2008. 
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                  Tabelul 3  

JudeŃul 
Total 

operaŃiuni 
efectuate 

Înmatriculări MenŃiuni Radieri 

Alba 150584 29282 115452 5850 
Argeş 265422 47386 207656 10380 
Botoşani 100497 22627 71576 6294 
Braşov 439181 57968 367846 13367 
Cluj 482291 86086 378507 17698 
Harghita 156205 28577 122003 5625 
Mureş 311375 46434 249588 15353 
Timiş 369013 65517 285393 18103 
Bucureşti 2210529 348732 1740549 121248 

 
 Tabelul 4 conŃine date referitoare la înmatriculări, menŃiuni şi 
radieri a societăŃilor din câteva judeŃe, în luna decembrie a anului 2009.  
 

Tabelul 4  

JudeŃul 
Total 

operaŃiuni 
efectuate 

Înmatriculări MenŃiuni Radieri 

Alba 1646 112 1338 196 
Argeş 1918 142 1574 202 
Botoşani 680 80 488 112 
Braşov 4297 163 3937 197 
Cluj 4266 313 3783 170 
Harghita 1359 81 1158 120 
Mureş 2558 143 2238 177 
Timiş 3911 316 3175 420 
Bucureşti 16581 1029 14813 739 

 
Dacă studiem cele două tabele, datele prezentate comparativ 

pe luna decembrie a celor doi ani, se poate constata o scădere 
substanŃială a numărului de înmatriculări.  

 
Totodată dacă în anul 2008 radierile erau mult inferioare 

numărului de înmatriculări, se observă că în anul 2009 acestea 
depăşesc numărul de înmatriculări. 

  
Un alt aspect destul de interesant se observă la menŃiuni, unde 

numărul celor din 2008 era mult mai mare decât ceea ce se constată în 
anul 2009. 
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 4. Concluzii 
 
 ■ Lucrarea şi-a propus un studiu comparative privind numărul 
societăŃilor care s-au constituit în anii 2008 şi 2009, precum  si numărul 
societăŃilor radiate din Registrul ComerŃului în anii 2008 şi 2009. 
Analiza a fost realizată pe luna decembrie a celor doi ani şi  
demonstrează impactul pe care introducerea impozitului forfetar l-a 
avut asupra societăŃilor româneşti.  
 ■ Analiza datelor de pe întreg anul calendaristic a scos la iveală 
o reducere substanŃială a numărului de societăŃi, cu efecte negative 
atât asupra modului de colectare a taxelor la bugetul statului, cât şi la 
celelalte fonduri. DesfiinŃarea unui număr mare de societăŃi micşorează 
fondurile obŃinute din colectarea impozitelor şi mai mult creşte 
cheltuielile statului, datorită măririi numărului de şomeri. 
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