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STIMATE DOMNULE MINISTRU,
În considerarea pericolului grav care ameninţă profesiile liberale ca urmare a reconsiderării
nelegale de către ANAF a activităţii farmaciştilor ca fiind dependentă, ne exprimăm pe această
cale îngrijorarea faţă de situaţia creată prin golirea de efecte juridice de către ANAF a textelor
de lege în vigoare care permit exercitarea, în mod independent, a acestei profesii în baza
contractului de prestări servicii farmaceutice.
Nelegalitatea măsurii reconsiderării rezultă în mod vădit din faptul că ne aflăm în prezenţa unor
raporturi juridice nesusceptibile de o asemenea retratare fiscală conform dispoziţiilor pct. 1 din
HG nr. 44/2004 (aferente art. 7 Cod Fiscal) care exclud în mod expres veniturile din profesii libere
de la posibilitatea de recalificare drept venituri salariale.
Profesia de farmacist este o profesie liberală, independentă, reglementată astfel prin art. 556 -557
şi art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Conform textelor de lege
anterior menţionate: “Profesia de farmacist este profesie independentă şi se exercită pe baza
certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, în regim salarial şi/sau
independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Profesia de farmacist se exercită pe bază de contract de muncă şi/sau contract de furnizare de
servicii farmaceutice. Profesia de farmacist se exercită în regim independent, după înregistrarea
la administraţia financiară din raza de domiciliu.”
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Din analiza acestor dispoziţii legale, rezultă fără echivoc interpretarea şi aplicarea incorectă de
către ANAF a pct. 1 din HG nr. 44/2004 care prevede, în mod clar, că nu pot fi reconsiderate ca
dependente activităţile desfăşurate în cadrul profesiilor liberale.
O soluţie contrară ar crea premisele suprimării profesiilor liberale, ceea ce ar constitui o ingerinţă
nepermisă a organelor fiscale în buna desfăşurare a activităţii liber profesioniştilor, cu încălcarea
regulilor de drept într-un stat democratic.
De asemenea, o soluţie contrară constând în recalificarea activităţilor desfăşurate în cadrul
profesiilor liberale încalcă în mod flagrant principiul coerenţei, stabilităţii şi predictibilităţii
prevăzut de lege, creând în acest fel o impredictibilitate legislativă vădită care subminează în mod
grav organizarea unui mediu economic şi profesional sustenabil.
Cu privire la afirmaţia ANAF conform căreia acţiunea de recalificare a activităţii farmaciştilor ca
fiind dependentă este considerată oportună de către unii farmacişti, prin declararea acestui fapt în
mod direct organelor din cadrul ANAF, vă aducem la cunoştinţă faptul că instituţia noastră
eliberează certificatul de membru pe baza căruia un farmacist îşi poate exercita profesia pe bază de
contract de muncă şi/sau contract de prestări servicii farmaceutice şi, până la data prezentei,
niciunul dintre farmaciştii-membri ai Colegiului Farmaciştilor din România nu ne-a transmis o
declaraţie de genul celei invocate de ANAF. Întrucât printr-o astfel de reconsiderare fiscală,
nelegală, sunt afectaţi şi farmaciştii, dată fiind răspunderea solidară a plătitorului şi beneficiarului
de venit, un comportament de genul celui invocat de ANAF din partea unora dintre farmacişti ar
însemna încălcarea de către aceştia a Codului Deontologic al Farmacistului care prevede: “în
exercitarea profesiei, farmaciştii trebuie să dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii
în orice imprejurare, să-şi acorde colegial ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor
profesionale”.
Legislaţia în vigoare arată posibilitatea exercitării profesiei de farmacist pe bază de contract de
muncă şi/sau contract de prestări servicii farmaceutice, cu păstrarea caracterului liber şi
independent al profesiei, indiferent de forma de exercitare aleasă. În cazul contractului de prestări
servicii farmaceutice, farmacistul emite pentru serviciile prestate în cadrul profesiei sale facturi
aferente, acestea fiind documente care arată, în mod indubitabil, conţinutul economic al activităţii
de farmacist şi al veniturilor obţinute de aceştia.
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Pentru aceste motive, vă solicităm să luaţi toate măsurile necesare ca Ministerul Finanţelor
Publice, ANAF şi structurile din subordinea acestora să aplice, în mod corect, actele normative în
vigoare şi, în consecinţă, să înceteze toate acţiunile de reconsiderare a profesiei de farmacist şi să
retracteze actele de inspecţie fiscală în baza cărora ANAF a aplicat astfel de măsuri până în
prezent.
Ataşăm prezentei, în fotocopie, adresa transmisă în acelaşi sens de instituţia noastră dlui. Gelu
Ştefan Diaconu, Preşedinte ANAF.
Cu stimă,
Președinte,
Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa
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