
Posibilitati de decontare prin statutul profesional 

Conform CCG si Codului Fiscal in vigoare, desfasurarea activitatii si facturarea prin 

intermediul unei persoane juridice este obligatorie pentru toti colaboratorii care au trecut in 

nivelul 2 de cariera sau chiar mai devreme. Plata de comisioane din aceste conturi este 

posibila numai daca toate conditiile sunt indeplinite. 

1. Transfer PF – PFA, II, IF 
 
In cazul transferului unui cont detinut de o persoana fizica catre PFA sau II, este vorba 

despre aceeasi persoana, care poate incasa comisioane doar de pe ID-ul propriu. 
In cazul transferului unui cont detinut de o persoana fizica catre IF, este vorba despre 

un grup de persoane (o familie), iar pe forma juridica IF se pot incasa comisioane de pe mai 
multe ID-uri. 

In cazul in care aceeasi persoana are deschis un cont pe persoana fizica si un cont pe 
PFA/II, se considera o inregistrare dubla, care duce la inchiderea ambelor conturi si rezilierea 
contractului conform CCG.  

Documente necesare: copie CUI, copie Certificat Constator nu mai vechi de 30 de zile, 
copie Certificat de inregistrare in scopuri de TVA (sau o Declaratie pe propria raspundere ca 
nu sunteti platitor de TVA), copie CI, Contract de Comision, in original.  

Cod CAEN compatibil cu activitatea SCnet: consultanta (ex: 7022 – Activitati de 
consultanta pentru afaceri si management), prestari servicii (ex: 8299 – Alte activitati de 
servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.), dar NU publicitate. 

 

2. Cesiune PF – SRL, SA etc. 
 
In cazul unei cesiuni de creante catre o societate comerciala, societatea care preia 

contul persoanei fizice trebuie sa nu fie inregistrata in sistemul SCnet sau, daca este 
inregistrata, sa nu aiba PP plasate in sistemul binar.  

In cazul unei cesiuni de creante catre o societate comerciala, cedentul persoana fizica 
trebuie sa faca dovada ca are un rol important in cadrul societatii respective (este 
administrator, asociat/actionar majoritar - minim 10%).  

Numai o singura persoana poate sa isi cedeze drepturile catre o firma, chiar daca mai 
multi colaboratori SCnet sunt asociati/administatori in firma respectiva.  

In cazul in care aceeasi persoana are deschis un cont pe persoana fizica si un cont pe 
firma, iar persoana doreste cesiunea contului de pe persoana fizica pe firma inregistrata in 
sistemul SCnet, in sistemul SCnet se pastreaza contul (ID) pe persoana fizica, la care se 
adauga numele societatii (ex: nume firma-nume persoana), iar contul pe firma se 
dezactiveaza. 

 
Printr-un contract de cesiune, o parte numita Cedent cedeaza altei parti numita 

Cesionar toate sumele depuse in contul de avans si neutilizate inca, precum si toate 
castigurile sale viitoare. Contractul de cesiune poate fi incheiat:  
a) cu valoare zero – in acest caz contractual trebuie autentificat obligatoriu la notar;  
b) cu o valoare – in acest caz contractul poate fi autentificat fie la notar, fie la avocat.  
 

Valoarea contractului de cesiune se stabileste in functie de ce anume se cesioneaza 
(sumele depuse ca si avans si neutilizate inca si/sau castigurile estimative care se vor incasa 
in viitor). Exista 2 posibilitati: 



 
a) contractul de cesiune poate avea valoarea sumelor depuse in contul intermediar si   
neutilizate inca – aceste sume vor putea fi scoase apoi din firma fara plata impozitului; 
b) contractul de cesiune poate avea o valoare mai mare decat sumele de la pct. a) –diferenta 
ce depaseste sumele de la pct. a) poate fi impozitata (obligatoriu a se verifica informatia). 

 
Documente necesare: copie CUI, copie Certificat Constator nu mai vechi de 30 de zile, 

copie Certificat de inregistrare in scopuri de TVA (sau Declaratie pe propria raspundere ca 
firma nu este platitoare de TVA), copie CI administrator, Contract de Cesiune legalizat, in 
original, Contract de Comision nou, completat cu datele firmei, in original. 

Cod CAEN compatibil cu activitatea SCnet: consultanta (ex: 7022 – Activitati de 
consultanta pentru afaceri si management), prestari servicii (ex: 8299 – Alte activitati de 
servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.), dar NU publicitate. Acest cod CAEN poate 
reprezenta o activitate secundara, pe langa activitatea de baza a societatii. Acest cod CAEN 
trebuie sa fie activat la Registrul Comertului, respectiv sa apara pe certificatul constatator 
(nu este suficient sa fie doar mentionat in actul constitutiv), pentru a proteja societatea in 
cazul unui control de la organele fiscale. 

Aceasta procedura necesita verificarea si aprobarea prealabila a SCnet. 


