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Auto-entrepreneur : simplitatea şi utilitatea regimului 
 

 

Regimul auto-întreprinzătorului (numai mai jos A-E), introdus prin legea de modernizare a economiei din 

4 august 2008, se caracterizează în primul rând prin simplitate şi transparenţă. Salariaţii, pensionarii, 

studenţii, şomerii, funcţionarii pot desfăşura o activitate principală sau un complement de activitate, fără a 

mai resimţi povara demersurilor administrative inerente unei asemenea iniţiative. 

 

 

Avantaje : 
 

 se achită în mod forfetar cotizaţiile sociale şi impozitele, si aceasta numai în funcţie de şi pe 

măsură ce se încasează venituri. Daca nu încasează nimic, A-E nu declară şi nu datorează nimic. 

 

 gratuitatea şi simplitatea declarării activităţii : A-E este dispensat de înscrierea la Registrul 

Comerţului sau în Repertoarul meseriilor (cu excepţia, începând cu aprilie 2010, celor care 

exersează o activitate artizanală principală), dar trebuie să depună, cel mai târziu în a treia lună de 

la crearea activităţii, un formular unic şi simplificat, împreună cu o copie după actul de identitate, 

la Centrul de Formalităţi al Intreprinderilor CFE adecvat (Camera meseriilor pentru artizani, 

Camera de Comerţ pentru comercianţi si URSSAF pentru celelalte servicii). Declaratia poate fi 

facută şi pe internet : http://www.lautoentrepreneur.fr/adherez.htm. Este singura formalitate 

necesară, toate organismele sunt astfel imediat informate. 

 

 vărsămintele sociale şi fiscale efectuate sunt liberatorii, A-E nu mai datorează nimic, nu va avea 

loc nicio regularizare. În ce priveşte impozitul pe venit, în declaraţia de venit se completează în 

căsuţa specifică suma corespunzătoare cifrei de afaceri a A-E. 

 

 contabilitate simplificată : A-E nu publică conturi anual, are doar obligaţia de a ţine jurnalul 

zilnic de încasări, indicând data încasării, referinţa piesei, numele clientului, natura operaţiei şi 

modalitatea de încasare, precum şi, oricare ar fi natura activităţii desfăşurate, un registru in care să 

fie înscrise în detaliu cumpărările efectuate.  

 

 claritate în ce priveşte modul de calcul al plăţilor obligatorii. 

 

 prin acest sistem simplu si rapid de declarare, se elimină munca la negru (disimulată), cu toate 

consecinţele penale şi economice pe care aceasta le reprezintă. 

 

 exonerarea în primii trei ani de activitate de la plata taxei profesionale. 

 

http://www.lautoentrepreneur.fr/adherez.htm
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Dezavantaje : 
 
 nu se pot deduce cheltuielile inerente oricărei activităţi (deplasări, investiţii, furnituri, 

abonamente), nici cotizaţii suplimentare de asigurări sau pensii, asigurare profesională ; 

 

 pentru exerciţiul anumitor meserii (în principal artizanale), activitatea trebuie desfăşurată sau 

controlată de către o persoană « calificată » (decretul nr. 98-246 din 2 aprilie 1998 : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=383D26320404F34524A511234B8AF0

D2.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20100916#LEGISCTA0000061

21300). Nimic altceva, de altfel, decât transpunerea şi în sarcina A-E a obligaţiei calificărilor 

profesionale solicitate artizanilor. 

 

 nu se deduce TVA şi nu există un n° de TVA intracomunitar (nu e văzut cu ochi buni de unii 

furnizori). 

 

 neînscrierea la Registrul Comerţului şi/sau Repertoarul meseriilor : A-E nu poate astfel beneficia 

de regimul chiriilor comerciale (les baux commerciax), nu poate beneficia de o locaţie de 

gestiune, nu este nici elector şi nici eligibil la o Cameră a meseriilor sau Camera de Comerţ. 

 

 faţă de un salariat, pierderea regimului Assedic (cu excepţii la demaraj). 

 

 răspundere nelimitată pentru datoriile contractate cu ocazia activităţii profesionale (acelaşi regim 

de altfel ca şi pentru orice alt mod de desfăşurare a unei activităţi independente, situaţia este 

diferită doar în cazul unor tipuri de societăţi comerciale). 

 

  

Câmpul de aplicare al regimului auto - antrepreneur : 
 
 referitor la persoane : A-E este în mod obligatoriu o persoană fizică. El trebuie să-şi desfăşoare 

activitatea în formă individuală, nu poate declara o societate ca fiind un A-E. Una şi aceeasi 

persoană fizică nu poate avea decât o singură întreprindere inviduală, cu un singur n° Siren. Dar 

aceeaşi întreprindere poate avea mai multe activităţi, principală şi accessorii, distincte. Intr-o 

familie, pot exista atâţia A-E câţi membri majori există.  

 

 referitor la activitate : Activităţile admise la regimul A-E sunt cele pentru care este aplicabil 

regimul micro-BIC (beneficii industriale şi comerciale) şi micro-BNC (beneficii necomerciale) şi 

care sunt scutite de TVA. Admisibilitatea la regimul A-E depinde de cifra de afaceri, care face 

obiectul unei actualizări anuale. Pragurile maximale sunt de  

 - 80.300 € (80.000 € en 2009) pentru activităţile de vânzare şi prestaţii cazare 

- 32.100 € (32.000 € en 2009) pentru prestările de servicii 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=383D26320404F34524A511234B8AF0D2.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20100916#LEGISCTA000006121300
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=383D26320404F34524A511234B8AF0D2.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20100916#LEGISCTA000006121300
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=383D26320404F34524A511234B8AF0D2.tpdjo14v_2?cidTexte=LEGITEXT000005625549&dateTexte=20100916#LEGISCTA000006121300
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În ce priveşte scutirea de TVA, aceasta este posibilă dacă veniturile nu depăşesc pragurile indicate mai 

sus. Este de reţinut că orice persoană se poate înregistra, la cerere, în scopuri de TVA chiar având venituri 

sub pragurile de mai sus. În această situaţie, ea este exclusă de la regimul A-E.  

 

 

Aspecte fiscale 
 
Există două categorii de vărsăminte : sociale (acoperind cotizaţia de boală-maternitate, cotizaţia de 

alocaţii familiale, de pensie etc) şi fiscale (corespunzând impozitului pe venit). A-E depune lunar sau 

trimestrial (la RSI, la URSSAF sau pe site-ul www.lautoentrepreneur.fr) declaraţia de venituri, calculând 

suma pe care o datorează, conform tabelului de mai jos : 

 

 

 Obligaţii sociale Obligaţii fiscale Totalul obligaţiilor 

sociale şi fiscale 

Vânzare de mărfuri (categoria 

BIC) 

12% 1% 13% 

Prestări de servicii comerciale sau 

artizanale (categoria BIC) 

21,3% 1,7% 23% 

Alte prestări de servicii (BNC) 21,3% 2,2% 23,5% 

Profesiile liberale 18,3% 2,2% 20,5 % 

 

Obligaţii fiscale : pot beneficia de vărsământul fiscal liberatoriu doar A-E al căror venit fiscal de 

referinţă din anul N-2 (figurând pe declaraţia de venit) este, pt 1 parte din coeficientul familial : 

- 2009 (venituri de referinta din 2007) : 25 195 € (deci 50.390 € pentru un cuplu, 75.585 € pentru 

un cuplu cu doi copii) 

- 2010 (venituri de referinta din 2008) : 25 926 € ; 

- 2011 (venituri de referinta din 2009) : 26 030 €; 

Dacă venitul global de referinţă depăşeşte aceste praguri, se poate totuşi păstra numai beneficiul 

vărsămintelor liberatorii sociale. 

 

 

 

Accesibilitatea regimului pentru cetăţenii români 
 

 
Cetăţenii români sunt obligaţi, pe durata perioadei tranzitorii fixate la 7 ani de la data aderării României la 

Uniunea Europeană, să deţină un titlu de sejur pentru a putea desfăşura o activitate profesională în Franţa. 

Această obligaţie se aplică atât persoanelor care desfăşoară o activitate independentă, cât şi salariaţilor. In 

funcţie de situaţia lor, cetăţenii români beneficiază de un titlu de sejur "CE - toutes activités 

professionnelles" sau "CE - toutes activités professionnelles sauf salariées". 

 

 

http://www.lautoentrepreneur.fr/
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Cazuri speciale 
 
A-E poate avea angajaţi, acest lucru nu este interzis de lege. Dar A-E nu va putea deduce costurile 

reprezentate de angajarea unei persoane. 

A-E poate face apel la sub-contractanti. 

Asigurarea profesională este obligatorie doar pentru anumite activităţi (construcţii etc), dar este 

recomandată. 

Intreprinzătorul care desfăşoară deja o activitate independentă poate deveni A-E, cu toate avantajele 

indicate mai sus, daca sunt îndeplinite condiţiile privind pragurile cifrei de afaceri. El rămâne însă înscris 

la registrul sau repertoriul unde figurează deja.  

 

 
Atenţionări 
 

 
 salariat deghizat : un A-E care nu are decât un singur client poate fi recalificat ca salariat al 

acestui unic client, doar în situaţia în care URSSAF constată şi dovedeşte existenţa unei legături 

de subordonare.  

 

 recalificarea în societate de fapt : un A-E poate împărţi biroul sau localurile cu un alt A-E şi poate 

chiar lucra în colaborare pe anumite contracte. Dacă acest mod de lucru devine obişnuinţă, 

administraţia fiscală poate recalifica situaţia drept o societate de fapt, având ca şi consecinţă 

scoaterea de sub regimul A-E. 

 

 concurenţa deloială cu angajatorul : un salariat nu are nevoie de autorizaţia angajatorului său 

pentru a desfăşura o activitate ca A-E. In schimb, nu are dreptul să desfăşoare ca A-E activitatea 

prevăzută în contractul de muncă la clienţii angajatorului său. 

 

 factura trebuie să conţină menţiunile obişnuite, cu următoarele observaţii :  

- în antet, alături de nume, adresa şi n° Siren, menţiunea obligatorie : « dispensat de 

înmatriculare în aplicarea articolului L 123-1-1 din Codul de comert » sau « … în aplicarea 

punctului V al art. 19 din legea 96-603 din 5-7-1996 referitoare la dezvoltarea comerţului şi 

artizanatului », după caz; 

- la preţ, trebuie indicată cantitatea, preţul unitar HT şi preţul total HT, cu menţiunea 

« TVA neaplicabilă, art. 293 B din CGI » 

 

 

 

Cristina Vannier 

Avocat înscris în barourile Satu Mare şi Limoges 

www.avocats-roumanie.eu  

http://www.avocats-roumanie.eu/

