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În atenţia: 

Spre Ştiinţă 

Ref. la: 

Dragi colegi, 

Filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor 

Casa de Asigurări a Avocaţilor din România 

GN:281 
Data: 04.02.2020 

Informare privind negocierea comisionului perceput de bănci la 

plata contribuţiilor cu cardul către sistemul propriu de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

Vă informăm că în urma unor lungi negocieri cu autorităţile competente din sistemul 

bancar românesc, Filiala Bucuresti-Ilfov a C.A.A., prin mandatul acordat directorului Faur

lordăchescu Cosmin, a reusit negocierea si obtinerea unor comisioane reduse fată de cele 

practicate la momentul actual, inclusiv a comisioanelor aferente plătilor cu card bancar. 

Vă aducem la cunoştinţă acest aspect din dorinţa de a putea la rândul dvs. solicita 

băncilor reducerea comisioanelor bancare dacă practicaţi plata contribuţiilor cu cardul. 

I. În fapt: 

1. La ora actuală sunt filiale în sistemul C.A.A. care au implementat mecanisme de plată 

a contribuţiilor la sistemul propriu de pensii cu cardul. 

2. Fiecare plată la contribuţie cu cardul este comisionată cu un procent din suma plătită, 

procent care este plătit de filiala C.A.A. şi nu de către avocat/contribuabil. 

3. Procentul care se plăteşte depinde de încadrarea plăţii efectuate într-o categorie 

prestabilită de emitenţii de carduri (VISA, MASTERCARD). În momentul de faţă 
există: 

• comision de tip „Bill Payment" (facturi) - comision dedicat plăţii de facturi curente; 

• comision de tip „Tax payment" (taxe guvernamentale/taxe obligatorii) - comision 

dedicat plăţii de taxe impuse. Nivelul acestui comision este 0,3% la VISA şi 0,1 % 

la MASTERCARD; 

• un comision de tip „General" (Comerţ) - un comision minim impus şi care se 

negociază de fiecare Titular cu fiecare bancă în parte. Nivelul acestuia este între 

0,5% - 2%; 

4. Băncile au încadrat plata contribuţiilor obligatorii ale avocaţilor la sistemul propriu de 

pensii în categoria „General" (Come1ţ), iar nivelul de comisionare a fost, în timp, între 

0,5% - 2% din valoarea plăţii. 
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II. Problemă de rezolvat: 
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5. A existat întotdeauna preocupare din partea filialelor C.A.A pentru optimizarea 

costurilor prin reducerea comisioanelor bancare de orice fel , motiv pentru care s-a 

încercat şi reducerea comisioanelor aferente plăţilor cu cardul. 

6. Iniţial s-a negociat pentru reducerea comisioanelor încadrate în categoria „General" 

(Comerţ) şi s-au obţinut unele îmbunătăţiri. 

7. După discuţii susţinute cu BRD, reprezentantul Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. , a 

înţeles că o reducere spectaculoasă a comisionului pentru plata contribuţiilor la C.A.A. 

se putea obţine doar prin dialog cu emitenţii de carduri , respectiv VISA si 

MASTERCARD, care trebuiau să accepte o schimbare de încadrare a acestor plăti din 
categoria „General" (Comert) în categoria „Tax payment". 

III. Referitor la negociere: 
8. Negocierea cu cei doi emitenţi de carduri s-a realizat prin intermediul unei bănci cu care 

avem contractate mecanismele de plată cu cardul, în cazul Filialei Bucureşti-Ilfov a 

C.A.A. banca a fost BRD. 

IV. Referitor Ia elementele cheie care au stat la baza negocierii: 
9. Schimbarea încadrării plăţii contribuţiilor avocaţilor filialei din categoria „Comerţ" în 

categoria„Taxă" trebuia racută prin probarea faptului că plata pe care avocaţii o fac către 

propriul sistem de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale are un caracter obligatoriu, 

specific taxelor, şi nu are caracter temporar sau facultativ, precum şi faptul că există 

texte legale care o prevăd. 

10. Reprezentantul Filialei Bucureşti Ilfov a C.A.A. cu ocazia discuţiilor a susţinut: 

a) prevederile Codului Fiscal exceptează avocaţii de la plata contribuţiilor la 

pensie către sistemul public de pensii (art.141 lit.b şi art.ISO); 

b) prevederile Legii nr.72/2016 obligă avocaţii la plata de contribuţii la propriul 

sistem de pensii; 

c) contribuţiile plătite de avocaţi la sistemul propriu de asigurări sociale ca natură 

juridică sunt identice cu contribuţiile similare plătite în sistemul public de 

asigurări sociale; 

d) se impune ca emitenţii de carduri să accepte că plata contribuţiilor facute de 

avocaţi la sistemul propriu de asigurări sociale trebuie încadrată în categoria de 

comisionare de tip „Tax payment" şi nu aşa cum erau încadrate, respectiv în 

categoria de plată „General/Comerţ" . 

V. Rezultatul: 
11. După o lungă perioadă de negocieri , reprezentantul Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. , 

prin intermediul băncii BRD, a obţinut de la emitenţii de carduri încadrarea 

comisioanelor plătite de Filiala Bucureşti-Ilfov a C.A.A. aferente plăţii contribuţiilor de 

către avocaţi, în sistemul de comisionare de tip „Tax Payment''. 
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12. Începând cu 23.12.2019, plăţile de contribuţii la propriul sistem de pensii realizate cu 

cardul la Filiala Bucureşti-Ilfov a C.A.A. sunt comisionate cu un procent fix (indiferent 

de canalul de plată online/POS sau de tipul cardului debit/credit/business). 

13. Comisioanele practicate sunt cele pe care le are MASTERCARD şi VISA în politicile 

europene plus taxele de operare solicitate de fiecare bancă în parte, conform tabelului 

care urmează: 

Emitent Card Procent fix Interchange * Comision final p l ătit de 
filiala Buc a CAA 

MasterCard 0,1% O, 1 % + O, l 5Ron + 0,7Ron 

Visa 0,3% 0,3% + 0,15Ron + 0,7Ron 

* Interchange O pentru tranzacţii cu card Emis de banca titulară (în cazul nostru BRD) 

VI. Concluzia: 
14. Având în vedere discuţiile avute cu mulţi dintre dumneavoastră, contabilii filialelor, 

precum şi a faptului că băncile nu încadrează într-un mod consecvent toate fil ialele şi 

nici nu practică din oficiu acelaşi comision bancar, cu acordul Consiliului de 

Administraţie al Filialei Bucureşti-Ilfov a C.A.A. vă transmit prezenta informare. 

15. Scopul acesteia este de a va încunoştinţa şi furniza elementele prin care şi dvs. , în cazul 

în care practicaţi plata contribuţiilor cu cardul , să puteţi solicita bănci l or cu care 

colaboraţi aplicarea unor astfel de comisioane reduse în baza argumentelor prezentate 

la punctele 9 si 1 O, cu atât mai mult cu cât cei de la MASTERCARD şi VISA ştiu şi 

cunosc acum precedentul de la Filiala Bucureşti-Ilfov a C.A.A. 

16. Pentru cei dintre dvs. care colaboraţi şi aveţi implementate plata contribuţiilor cu cardul 

la banca BRD, este suficientă o solicitare către aceştia de preluare a comisioanelor şi 

uniformizare cu cele practicate la nivelul Filialei Bucureşti - Ilfov a C.A.A., aceştia 

asigurându-mă ca vor notifica sucursalele BRD din ţară pentru o implementare rapidă. 

17. În cazul în care sunt necesare alte lămuriri sau materiale, vă stau la dispoziţie. 

Cu colegialitate şi aleasă consideraţie , 

Director Filiala Bucureşti-Ilfov a C.A.A. 
Faur-Iordăchescu Cosmin 
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