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Noul regim fiscal al veniturilor din drepturi de autor  
 

Persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala (drepturi de 

autor) pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, incepand cu anul 2016 datoreaza 

contributii de asigurari sociale individuale (CAS 10,5%) sub forma platilor anticipate, 

indiferent daca obtin sau nu si alte venituri, respectiv venituri din salarii. 

In acest caz, platitorul de venituri (persoana juridica sau alta entitate care are obligatia de a 

conduce evidenta contabila) are obligatia de a calcula, de a retine si de a plati sumele 

respective, potrivit legii. 

Totodata, incepand cu anul 2017 se va datora obligatoriu si contributia de asigurari sociale de 

sanatate. Pentru anul 2016, nu exista aceasta obligativitate, in conditiile in care persoanele care 

obtin venituri din drepturi de autor realizeaza in acelasi timp si venituri de natura salariala sau 

alte venituri stabilite potrivit legii. 

Baza de calcul a contributiilor sociale o reprezinta diferenta intre venitul brut si o cheltuiala 

deductibila in cota de 40% fata de 20% (sau 25% in cazul veniturilor provenind din crearea 

unor lucrari de arta monumentala) cat a fost in anul 2015. 

La determinarea contributiei ce trebuie retinuta obligatoriu din acest an, respectiv CAS 10,5%, 

se are in vedere faptul ca baza de calcul nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori 

castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. 

Astfel, contributia la pensie in cota de 10,5% ce poate fi retinuta pentru veniturile realizate din 

drepturi de autor este de maximum 1.408 RON, avand in vedere ca baza de calcul este 

plafonata la 13.405 RON (5 x 2681 RON).  

In ceea ce priveste impozitul pe venit, Noul Cod fiscal modifica practic baza de calcul.  

Daca pana la data de 01.01.2016, impozitul avea ca baza de calcul venitul brut din care erau 

deduse contributiile sociale obligatorii retinute la sursa, incepand cu acest an impozitul se 

determina prin aplicarea cotei de impunere de 10% direct la venitul brut. 

Impozitul calculat si retinut reprezinta astfel plata anticipata. 

In cazul persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de autor cu retinerea la sursa a 

impozitului in cota de 10% si in acelasi timp obtin si venituri din salarii, singurul impact resimtit 

este cel al introducerii obligatiei de a plati contributia la pensie (CAS 10,5%) si pentru veniturile 

din drepturi de proprietate intelectuala. 
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Exemplu: Persoana fizica este salariata 

De exemplu, in cazul in care o persoana este salariata si in acelasi timp obtine un venit brut de 

6.000 RON din drepturi de autor cu retinerea la sursa a impozitului in cota de 10%, observam 

ca incepand cu anul 2016 venitul net este diminuat cu 378 RON, aceasta suma reprezentand 

contributia la pensie, respectiv CAS 10,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

Potrivit legii, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de autor pot opta pentru stabilirea 

impozitului pe venit ca impozit final. Aceasta optiune se exercita in scris, la momentul incheierii 

fiecarui raport juridic/contract si este aplicabila veniturilor realizate ca urmare a activitatii 

desfasurate pe baza acestuia. 

 

Spre deosebire de anul 2015, cand baza de calcul a impozitului era venitul brut, in prezent 

impozitul pe venit se calculeaza, prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre 

platitorii veniturilor, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut din care se deduce cota 

forfetara de cheltuieli (40%), dupa caz, si contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit 

legii. 

Impozitul calculat si retinut reprezinta astfel impozit final. 

 

Impozitul astfel retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii 

urmatoare celei in care a fost platit venitul.  

De asemenea, obligatiile reprezentand contributiile sociale se retin si se platesc tot pana la 

aceeasi data de catre platitorul de venit, acestea fiind obligatii finale.  

 

Potrivit noii modalitati de determinare a bazei de impozitare, observam de exemplu ca pentru un 

venit brut de 6.000 RON impozitul datorat la data de 01.01.2016 pentru venituri din drepturi de 

autor este de 516 RON, fata de 960 RON cat a fost in anul 2015, persoana fizica datorand la 

bugetul de stat cu 444 RON mai putin impozit.  

Cu toate ca incepand cu 01.01.2016 s-a introdus o taxa in plus (CAS 10,5%), observam totusi 

ca noul regim fiscal al drepturilor de autor duce la o crestere a venitului net cu 66 RON, in 

conditiile in care persoana fizica si-a exprimat optiunea pentru retinerea impozitului in cota de 

16% ca impozit final. 
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Noul regim fiscal valabil de la 01.01.2016, are impact pozitiv in special asupra persoanelor care 

realizeaza venituri exclusiv din drepturi de autor. 

 

Observam astfel ca, o persoana cu un venit din drepturi de autor de 6.000 RON brut, cu 

retinerea la sursa a impozitului in cota de 10%, va incasa un venit net de 4.824 RON fata de 

4.709 RON cat ar fi incasat in 2015, respectiv va resimti o crestere a venitului net de 115 RON. 

 

Daca s-ar opta pentru retinerea impozitului in cota de 16%, ca impozit final, persoana fizica ar 

incasa in prezent un venit cu 668 RON mai mare decat in anul 2015. 

 
Exemplu: Persoana fizica nu este salariata (nu obtine alte venituri) 

 

 

 

 

 

 

Analizand prin comparatie, rezulta ca incepand cu anul 2016 este mai avantajos ca persoana 

fizica sa opteze pentru retinerea la sursa a unui impozit pe venit de 16%, decat pentru cota de 

10%, avand in vedere ca impozitul de 10% se retine din venitul brut, pe cand impozitul de 16% 

se retine din venitul brut diminuat cu cheltuielile forfetare 40% si cu contributiile sociale 

obligatorii, dupa caz. 

Totodata, prin retinerea impozitului final de 16% persoana fizica nu mai are obligatia de a 

depune, pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului, formularul 200 – 

Declaratia privind venitul realizat. 
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Despre Accace  

Cu mai mult de 250 de profesionisti si 7 tari afiliate, Accace conteaza ca fiind una din companiile lider de 

consultanta si externalizare din Europa Centrala si de Est. De-a lungul anilor, Accace a dobandit o 

experienta remarcabila, prin intermediul unui portofoliul de client, ce insumeaza 1400 de companii 

internationale. Prin experienta dobandita a reusit sa puna bazele strategice de dezvoltare a unei 

expansiuni, devenind astfel un furnizor de incredere global. 

Birourile Accace se pot gasi in Cehia, Ungaria, Romania, Slovacia, Polonia, Ucraina si Germania. 

Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de partenerii de incredere ai Accace.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 

 

Despre autor 

Profesionalismul impresionant al Andreei este rezultatul experientei cumulate in peste 10 ani din 

domeniul salarizarii si administrari de personal. De peste 7 ani, Andreea este parte a 

departamentului de salarizare al companiei Accace, pe care il valorifica prin devotament, 

pasiune si proactivitate. O fire pozitiva, organizata si atenta la detalii, reuseste sa gestioneze un 

portofoliu vast de clienti straini si locali, carora le intelege perfect nevoile, oferindu-le solutii 

optime, in timp record. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Andreea Paun  

Payroll Supervisor 

Andreea.Paun@accace.com 

+40 314050440 
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