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DEPUNEREA DECLARAȚIEI PRIVIND
VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA

de către persoanele care au realizat
venituri din drepturi de proprietate

intelectuală în anul 2015
- FORMULARUL 200 -



Depunerea declaraţiei privind veniturile realizate din România
de către persoanele care au realizat venituri din
drepturi de proprietate intelectuală în anul 2015

- sesiune de asistență și îndrumare online -
20.04.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Persoana  fizica  care  realizeaza  venituri  din
drepturi  de proprietate intelectuala ,  platitoare
de  TVA.  Pentru  veniturile  realizate  in  2015  ,
daca  platitorul  a  retinut  integral  impozitul  de
16%,  mai  exista  obligativitatea  depunerii
declaratiei 200 ?

Pentru  anul  2015,  nu  există  obligația  depunerii
formularului  200  -  Declaraţie  privind  venitul  realizat,
pentru  veniturile  obținute  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală a căror impunere este finală, potrivit opțiunii
exercitate de către contribuabil.

2 Pentru un drept de autor cu un venit brut sub
salariul minim pe economie, fara alte venituri -
CASS 5.5% se calculeaza la salariul minim sau la
brut (mai mic decat sal. minim)? 

Baza anuală de calcul a contribuţiei de asigurări sociale
de  sănătate  nu  poate  fi  mai  mică  decât  valoarea  a
douăsprezece salarii de bază minime brute pe țară. Ca
urmare,  întrucât  aveţi  un  singur  venit,  contribuţia  de
asigurări  sociale de sănătate va fi  stabilită de organul
fiscal la nivelul plafonului anual minim menţionat. 

3 Situația  este  următoarea:  O  persoana  fizica
obține  venituri  din  drepturi  de  proprietate
intelectuala,  impunerea  acestora  fiind  pe  baza
contabilității in partida simpla. Având in vedere
situația  de  mai  sus,  care  sunt  obligațiile
plătitorilor de astfel de venituri? 

Plătitorii  veniturilor  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală au obligația de a calcula, de a reține și de a
vira în cursul anului fiscal impozitul reprezentând plată
anticipată  în  contul  impozitului  anual  datorat  de
contribuabili. Plata anticipată se calculează prin aplicarea
cotei de 10% asupra venitul brut. Reținerea impozitului
reprezentând  plată  anticipată  se  efectuează  din
veniturile plătite în baza contractului  încheiat în formă
scrisă între plătitorul de venit și beneficiarul venitului. 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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