
  INFORMARE PRIVIND MODUL DE INREGISTRARE A CHELTUIELILOR DE 

NATURA PROFESIONALA IN CONTABILITATEA PROPRIE   (COTIZATII SI DOVEZI) 

 

A) 

Cheltuielile de natura profesionala sunt deductibile in limita a 4000 euro anual in 

conformitate cu prevederile Codului Fiscal , Titlul II, Cap. II, Art.25, Pct(4) lit.k -ce 

prevede urmatoarele: 

ART. 25 - Cheltuieli 

(1) Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile 

cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate 

prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile 

datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile 

sindicale. 

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:  

k) cheltuielile cu taxele, contribuțiile și cotizațiile către organizațiile neguvernamentale 

sau asociațiile profesionale care au legătură cu activitatea desfășurată de contribuabili și care 

depășesc echivalentul în lei a 4. 000 euro anual, altele decât cele prevăzute de lege și la alin. 

(1); 

B) 

 Inregistrarile in contabilitatea proprie a firmei se fac pe baza de document justificativ  -

Decont de cheltuieli- intocmit de persoana beneficiara  la care ataseaza  extrasul de cont  

in cazul platii cu cardul s-au plata on line din contul personal. In cazul in care plata s-a 

facut cu numerar  se ataseaza chitanta. 

 

 În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată, orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul 

efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel 

calitatea de document justificativ. De asemenea, potrivit OMFP 2634/2015, documentele 

justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: 

- denumirea documentului 

- denumirea/numele şi prenumele, după caz, sediul/adresa persoanei juridice/fizice care 

întocmeşte documentul 

- numărul documentului şi data întocmirii acestuia 

- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare 

(când este cazul) 

- conţinutul operaţiunii economice-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal 

al efectuării acesteia 



- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după 

caz 

- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea 

operaţiunii economico-financiare, ale persoanelor cu atribuţii de control financiar preventiv şi 

ale persoanelor în drept să aprobe operaţiunile respective, după caz 

- alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operaţiunilor efectuate. 

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de 

document justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de 

normele legale în vigoare. 

 

In atasament am pus un model de decont de cheltuieli ce poate fi utilizat la decontarea 

cheltuielilor 


