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Profesia liberală


DEX: ”profesia exercitată de o persoană pe cont propriu (fără să fie
angajată permanent într-o instituție sau întreprindere), o ocupație
intelectuală, exercitată de o persoană liber-profesionistă care face
parte, în mod obligatoriu, dintr-un ordin profesional



AMCOR: ” acea profesie prestată în baza unui talent/a unei aptitudini
sau în baza unei pregătiri profesionale specifice sau
corespunzătoare, oferind servicii intelectuale sau conceptuale în
beneficiul clientului sau al societăţii”



Directiva 2005/36/CE: ”profesiile liberale sunt acelea care sunt
exercitate pe baza unor calificări profesionale relevante, cu titlu
personal, având propria lor responsabilitate şi de o manieră
profesională independentă, de persoanele care oferă servicii
intelectuale şi conceptuale în interesul clienţilor şi publicului”

Atribute / caracteristici






sunt practicate individual,
sunt de natură intelectuală, artistică sau conceptuală,
necesită pregătire sau calificare profesională specifică de nivel universitar,
sunt încadrate într-un organism profesional propriu,
sunt reglementate de un act legislativ special de organizare şi exercitare a
meseriei



caracterizate prin comportamentul independent şi autonom, legi de
organizare şi funcţionare proprii, dublate de reglementări proprii din partea
organismelor profesionale statutare care exclud dependenţa administrativă
de o autoritate guvernamentală.



se caracterizează prin exigenţa auto-impusă referitoare la standardele de
calitate ale serviciilor prestate şi la pregătirea profesională

Asistența socială – domeniu profesional protejat




Legea 200/2004, Art. 2. ”Activitatea profesională reglementată reprezintă
activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este
condiţionată, direct sau indirect, în conformitate cu legislaţia română în
vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare
profesională”
Legea 466 /2004, la Art. 3, alin. (3): ”Asistentul social desfășoară în principal
următoarele tipuri generale de activități:







a) identifică segmentul de populație ce face obiectul activităților de asistență
socială;
b) identifică și evaluează problemele socio-umane dintr-o anumită regiune,
comunitate sau localitate;
c) dezvoltă planuri de acțiune, programe, măsuri, activități profesionalizate și
servicii specializate specifice domeniului;
d) sensibilizează opinia publică și o informează cu privire la problematica socială;
e) stabilește modalitățile concrete de acces la prestații și servicii specializate de
asistență socială pe baza evaluării nevoilor;
f) dezvoltă programe de cercetare științifică și formare profesională”

Cadrul juridic de înființare al formelor individuale


Legea 466/2004, Art. 5: ”Asistentul social își poate desfășura activitatea în
regim salarial sau independent, cu drept de liberă practică”.



întregul domeniu de activitate al acestei profesii poate fi realizat în egală
măsură, sub orice formă, de către asistenții sociali, între cele două concepte
descrise ”în regim salarial” și ”independent” apare ”sau”, legea nu împarte
domeniul profesional de activitate arătând care activități pot fi făcute într-o
formă sau în alta.



Pentru a avea dreptul de a deschide o astfel de formă independentă,
asistentul social trebuie să dețină ”atestatul de liberă practică”, document
care se obține doar de către un asistent social cu treapta de competență
principal și înscris de cel puțin cinci ani în Registrul Național al Asistenților
Sociali din România - RNASR.

Statistici


În România, prima formă independentă înființată oficial este un ”Cabinet
individual de asistent social” creat în iunie 2006.



Până în prezent au fost create 67 de forme independente,
 57 - Cabinete individuale și
 10 - Societăți Civile Profesionale de Asistență Socială
 7 forme și-au suspendat activitatea,
 2 au fost radiate.

CIAS vs. SCPAS

Fiscalitatea formelor independente


Ca orice alte forme independente existente în România avem obligații juridice
și fiscale. Acestea se regăsesc în modul de lucru standard al oricărui furnizor
de bunuri sau servicii, de ex: deținerea ștampilei, a unui cont în bancă,
reglementări și proceduri interne, a tipizatelor și formularelor de lucru (impuse
de fiscalitate), răspundere juridică, posibilitatea ofertării, încheierea
contractelor, etc.



Obligațiile fiscale ale CIAS sau SCPAS apar în momentul atribuirii Codului de
înregistrare fiscală – CIF. Din acest moment se trece în domeniul entităților
care furnizează servicii și pentru care trebuie plătite taxe și impozite.
Contabilitatea acestor forme independente sau a profesiilor liberale este ”în
partidă simplă”



Contabilitatea poate fi ținută individual, în baza Registrului de încasări și plăți
sau externalizată spre un contabil autorizat. În funcție de intensitatea
activității din forma individuală și de volumul documentelor din contabilitate,
se va clarifica și modul de gestionare a contabilității.

Fiscalitatea formelor independente


Profesiile liberale plătesc împozit pe diferența dintre venituri și cheltuielile
deduse, deci ”atenție pe ce cheltuim banii încasați”, astfel încât să rămână
cât mai puțin de impozitat. Impozitul se aplică în procent de 16 % pe suma
rămasă după scăderea cheltuielilor, raportate la anul precedent. Se mai
aplică un procent de 5,5 % aferent contribuției la fondul de sănătate,
cheltuială care este deductibilă în anul în care este plătită.



Trebuie însă avută în vedere suma declarată în Formularul 220 – declarația
estimativă individuală, deoarece se va plăti 16 % impozit și 5,5 % CAS, în
avans, sume care vor fi scăzute în anul următor la momentul stabilirii
impozitului și CAS ului pentru anul precedent. Acest moment este cunoscut
ca ”regulazizarea” sumelor datorate, cu cele deja plătite.



Cheltuielile deductibile are ca și principiu general valabil cheltuielile de
funcționare a formei individuale și cheltuielile efectuate pentru
realizarea contractelor.

