
Dorești să realizezi venituri în mod independent sau să îți suplimentezi venitul salarial? Cu siguranță va trebui să pui 
în balanță ce formă de organizare este mai avantajoasă pentru tine: PFA sau SRL? 

Pentru a-ți veni în ajutor îți prezentăm principalele avantaje și dezvantaje ale celor două forme de organizare. 

1. Persoana Fizică Autorizată (PFA) este cea mai simplă formă sub care persoanele fizice pot desfășura 
individual și independent activități economice.  

Printre avantaje enumerăm: 

 costuri reduse de înființare; 
 nu există obligativitatea angajării unui contabil autorizat, deținătorul de PFA putând să țină propria 

contabilitate; 
 PFA poate dispune de banii "afacerii" în orice moment. Profitul poate fi valorificat oricand (fără necesitatea 

împărțirii dividendelor trimiestrial sau anual ca în cazul unui SRL). 
Dezvantajele acestei forme de organizare constau în: 

 răspunderea maximă a deținătorului de PFA, inclusiv cu averea personală; 
 se pot alege doar codurile CAEN ce privesc activitatea în care se dorește autorizarea PFA-ului; astfel că nu 

în orice domeniu poți funcţiona ca PFA; 
 în contextul ultimilor ani, din punct de vedere fiscal, este instabil. 

 

Detalii privind documentele necesare înregistrării ca PFA le regăsești accesând link-ul de mai jos: 

https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-fizice/persoane-fizice-autorizate-pfa 

 

2. În ceea ce privește o Societate comercială cu Răspundere Limitată (SRL), avantajele sunt: 
 plata impozitului pe veniturile obținute (în cotă de 1%, respectiv 3% în funcție de numărul de salariați). 

Astfel, firmele cu cheltuieli mici sunt avantajate în cazul optării pentru SRL; 
 nu există limite în alegerea domeniilor de activitate și a codurilor CAEN reprezentative; 
 răspunderea personală a asociaţilor în caz de datorii este limitată la capitalul social pe care l-au depus în 

momentul înființării. 

Desigur, SRL-ul are și o serie de dezavantaje: 

 există obligativitatea colaborării cu un contabil autorizat; 
 cheltuielile de administrare sunt, în general, mai ridicate faţă de un PFA; 
 asociatul unui SRL nu poate beneficia de profitul obținut decât prin distribuirea de dividende, pe care se 

aplică un impozit de 5%; 
 procesul de desființare a unui SRL este mai anevoios. 

ATENȚIE ! Vă rugăm să aveți în vedere că, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, serviciile de închiriere 
auto fară șofer pot fi oferite de operatori economici înregistrați la Registrul Comerțului având acest obiect de 
activitate și în baza copiei conforme emise de autoritatea de autorizare.  

Pentru detalii suplimentare sau asistență cu privire la înregistrare, autorizare și aspecte de conformitate cu 
dispozițiile legale, de contabilitate și consultanță financiară care să se potrivească nevoilor tale te rugăm să consulți 
lista de pagini de mai jos: 

www.esaudit.ro/publicatii/ 

www.avocatpavel.ro/contact/ 

www.infiintaredefirme.ro/ 
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