
 

Cuvânt-înainte 

Ediţia a II-a a lucrării „Tratamentul fiscal al asocierii în 
participaţiune” vine pe fondul unei situaţii macroeconomice 
instabile a economiei româneşti, în care mediul de afaceri se 
confruntă cu dificultăţile generate de criza economică mondială 
şi de cea naţională. 

În acest context, în care societăţile comerciale întâmpină 
reale probleme financiare, asocierea în participaţiune poate fi o 
soluţie viabilă pentru acei agenţi economici care nu pot face 
faţă, în mod solitar, crizei financiare. Asocierea în participa-
ţiune – care presupune un contract ferm între două sau mai 
multe persoane fizice sau/şi juridice, fără însă a da naştere unei 
noi persoane juridice – poate fi forma ideală prin care agenţii 
economici participă cu anumite bunuri sau servicii din patrimo-
niul propriu în vederea exercitării în comun a unor activităţi 
comerciale, aducătoare de profit. Avantajul acestui tip de aso-
ciere este acela că, în caz de litigiu, activitatea comună poate 
înceta oricând, iar bunurile aportate şi profitul realizat se împart 
conform clauzelor contractului de asociere. 

Noutatea acestei noi ediţii a lucrării „Tratamentul fiscal al 
asocierii în participaţiune” constă în jurisprudenţa introdusă, 
care a lipsit din prima ediţie, precum şi în noi studii de caz 
referitoare la parteneriatul public-privat sau la asocierea dintre 
persoanele fizice/juridice străine şi cele române. 

Astfel, această nouă ediţie îmbină, într-o manieră simplă şi 
utilă, informaţiile juridice referitoare la asocierea în participa-
ţiune, cum ar fi cadrul legal al asocierii, jurisprudenţa, înfiin-
ţarea unei asocieri şi toate clauzele necesare a fi cuprinse în 
contractul de asociere în participaţiune cu informaţiile fiscale 
referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, 
obligaţiile declarative şi de plată a impozitelor către stat şi, nu 
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în ultimul rând, studii de caz prin care este exemplificat modul 
de înregistrare în contabilitate a activităţii unei asocieri în 
participaţiune. 

Prezenta lucrare se adresează tuturor celor interesaţi de o 
astfel de asociere, ce nu dobândeşte personalitate juridică, 
respectiv managerilor de companii, acţionarilor şi asociaţilor în 
cadrul unor societăţi comerciale, persoanelor fizice ce desfă-
şoară activităţi comerciale, economiştilor, precum şi oricăror 
alte persoane interesate de acest gen de asociere. 

Ne exprimăm întreaga recunoştinţă celor care din interes 
profesional sau ştiinţific vor studia această lucrare, precum şi 
celor care vor dori să aducă aprecieri, propuneri sau observaţii 
critice (cristym1978@yahoo.com) privind completarea sau îmbu-
nătăţirea acestei lucrări. 

 
Bucureşti, 1 aprilie 2011 

Autorii 
 
 
 
 



 

Prefaţă 

Derularea afacerilor ne duce din când în când la necesitatea 
colaborărilor, la punerea în comun a unor resurse pentru a 
obţine rezultate mai bune sau pentru a rezista pe piaţă. O 
variantă ce merită luată în considerare în cazul colaborărilor 
între diferite persoane fizice şi/sau juridice este asocierea în 
participaţiune.  

Cartea de faţă oferă cititorilor o imagine de ansamblu a 
asocierii în participaţiune, punând accentul pe aspectele juridice 
ce reglementează această formă de asociere, dar mai ales pe 
tratamentul fiscal la care poate fi supusă asocierea în participa-
ţiune. Ca urmare a succesului de care s-a bucurat prima ediţie, 
în ediţia a II-a, autorul a dorit să ofere cititorilor informaţii 
suplimentare, îmbogăţind conţinutul cărţi cu jurisprudenţă şi noi 
studii de caz, în special referitoare la parteneriatul public-privat 
şi asocierea între persoane fizice/juridice străine şi cele române.  

Experienţa autorilor în domeniul fiscal se vede pusă în 
valoare în realizarea exemplelor practice şi aici avem în vedere, 
în special, monografiile contabile şi fiscale ce surprind viaţa 
economică a asocierii în participaţiune.  

Parcurgând această carte, cititorii vor avea plăcerea lecturării 
unui material interesant, util, cu aplicabilitatea în viaţa econo-
mică de zi cu zi.    
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