VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUAL (DPI)
conform modific rilor aduse de OUG. nr. 18/2018 i OUG nr. 25/5018
Categorie distinct
independente.

de venit – nu mai face parte din categoria veniturilor din activit i

Impozit pe venit
A. Sistem cote forfetare de cheltuieli art. 72 Cod fiscal
1. Dac pl titorul veniturilor este persoan juridic sau alt entitate care are obliga ia de a
conduce eviden contabil – re inere la surs
Impozitul
- este final : 10% x venit net (Venit net = Venit brut – cheltuieli forfetare (40% x venit brut),
- se re ine la surs de c tre pl titorul veniturilor la momentul pl ii acestora, se declar în
D112 i se pl te te la bugetul de stat pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în
care a fost re inut.
Contribubilii pot dispune asupra destina iei unei sume reprezentând pân la 2% din
impozitul stabilit (pentru sus inerea entit ilor non profit, unit ilor de cult i acordarea de
burse private) sau 3,5% din impozitul stabilit (entit ilor nonprofit i a unit ilor de cult, care
sunt furnizori de servicii sociale acredita i cu cel pu in un serviciu social licen iat, în
condi iile legii) în una din urm toarele modalit i:
- prin depunerea declara iei unice pân la data de 15 martie a anului urm tor celui de
realizare a veniturilor (organul fiscal va calcula i pl ti suma reprezentând 2%)
- prin re inerea lunar de c tre pl titorul veniturilor a unei cote de 2% din impozitul
datorat i plata acestei sume, op iune exercitat în scris i valabil pe perioada derul rii
contractului, începând cu luna exercit rii op iunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali
consecutivi.
2. Dac pl titorul veniturilor nu este persoan juridic sau alt entitate care are obliga ia de
a conduce eviden contabil – autoimpunere art. 721 Cod fiscal
Impozit : 10% x venit net (Venit net = Venit brut – cheltuieli forfetare (40% x venit brut))
În cursul anului de realizare a veniturilor, contribuabilul estimeaz venitul net i impozitul i
le declar în declara ia unic pentru impozitul estimat.
Termenul de plat al impozitului este 15 martie a anului urm tor (când pl te te impozitul
final).
În anul urm tor de ob inere a veniturilor, impozitul final se declar în declara ia unic
pl te te pân la data de 15 martie.
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Contribubilii pot dispune asupra destina iei unei sume reprezentând pân la 2% din
impozitul stabilit (pentru sus inerea entit ilor non profit, unit ilor de cult i acordarea de
burse private) sau 3,5% din impozitul stabilit (entit ilor nonprofit i a unit ilor de cult, care
sunt furnizori de servicii sociale acredita i cu cel pu in un serviciu social licen iat, în
condi iile legii) prin depunerea declara iei unice pân la data de 15 martie a anului urm tor
celui de realizare a veniturilor (organul fiscal va calcula i pl ti suma reprezentând 2%)

B. Sistem real – autoimpunere art. 73 Cod fiscal
Contribubabilii pot opta pentru impozitarea în sistem real ( in eviden fiscal
i
determin venitul net prin sc derea din venitul brut a cheltuielilor deductibile)
Op iunea este obligatorie pe 2 ani fiscali, cu reînnoire automat dac nu se solicit
revenirea la sistemul anterior, i se exercit prin declara ia unic care se depune în 15
martie a anului urm tor celui de realizare a venitului sau în termen de 30 de zile de la
începerea activit ii.
Declararea i plata impozitului – ca i în cazul sec iunii A.2

Contribu ii sociale – se datoreaz în anul de realizarea a veniturilor în func ie de
incadrarea în plafon a veniturile estimate a fi ob inute
Plafonul : 12 salarii minime brute pe ar art. 148 alin. (1), art. 170 alin. (1) Cod fiscal
CAS ANUAL : 25% x 12 x VENITUL ALES de contribubabil art. 148 alin. (4) Cod fiscal
CASS ANUAL : 10% x 12 x SALARIUL MINIM BRUT art. 170 alin. (4) Cod fiscal
I. Dac pl titorul veniturilor este persoan juridic sau alt entitate care are obliga ia de a
conduce eviden contabil

Se ob in doar venituri din DPI

A. Un contract
Dac contribuabilul estimeaz c realizeaz peste plafon, pl titorul veniturilor re ine
la sursa CAS, CASS, declar contribu iile în D112 i le pl te te la bugetul asigur rilor
sociale pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care au fost re inute.
În contractul încheiat, pentru CAS se men ioneaz venitul ales, pentru CASS se
men ioneaz nivelul contribu iei calculat
i re inut la fiecare plat , pân la concuren a
contribu iei anuale datorate. art. 151 alin. (5), art. 174 alin. (5) Cod fiscal
Dac contribubailul estimeaz c realizeaz venituri sub plafon nu are obliga ia s se
asigure în sistemul de pensii i îns poate opta pentru a se asigura în sistemul de pensii
(CAS) i de de s n tate (CASS) prin depunerea declara iei unice estimative pân la data de
15 martie a anului în care ob ine veniturile . art. 148 alin. (3), art. 180 Cod fiscal
Nota: Declara ia unic estimativ – Declara ia unic privind impozitul pe venit i contribu iile sociale
datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de
venit a se realiza în România i contribu iile sociale datorate

B. Doua sau mai multe contracte
1. Pl titorul de la care contribuabilul estimeaz c ob ine venituri peste plafon re ine la
surs CAS, CASS , declar contribu iile în D112 i le pl te te la bugetul asigur rilor sociale
pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care au fost re inute.
În contractul încheiat, pentru CAS se men ioneaz venitul ales, pentru CASS se
men ioneaz nivelul contribu iei calculat
i re inut la fiecare plat , pân la concuren a
contribu iei anuale datorate. art. 151 alin. (6), art. 174 alin. (6) Cod fiscal
2. Dac contribuabilul estimeaz c de la nici un platitor nu va ob ine venituri peste plafon
îns insumate veniturile vor dep i plafonul depune declara ia unica estimativ pentru
CAS, CASS pân la data de 15 martie a anului în care ob ine veniturile. art. 151 alin. (7), art.
174 alin. (7) Cod fiscal
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3. Dac contribuabilul estimeaz c de la nici un platitor nu va ob ine venituri peste plafon
iar insumate veniturile nu vor dep i plafonul nu are obliga ia s se asigure îns poate opta
pentru a se asigura în sistemul de pensii (CAS) i de de s n tate (CASS) prin depunerea
declara iei unice estimative. art. 148 alin. (3), art. 180 Cod fiscal

Se ob in venituri din DPI din unul sau mai multe contracte i venituri în baza
contractelor de activitate sportiv , din arenda i/sau asocieri cu persoane juridice

CAS- se re ine de c tre pl titorul veniturilor din DPI de la care contribubilul estimeaz c va
ob ine venituri peste plafon (în cazul în care are mai mul i pl titori de DPI de la care
estimeaz c ob ine venituri peste plafon, desemneaz unul dintre ei pentru re inerea i
plata CAS) art. 151 alin. (5) – (6) Cod fiscal
CASS – se re ine de c tre platitorul veniturilor de la care contribubilul estimeaz c va
ob ine venituri peste plafon (nu neap rat cel de la care ob in DPI). În cazul în care are mai
mul i pl titori de la care estimeaz c ob ine peste plafon, desemneaz unul dintre ei pentru
re inerea i plata CASS. art. 174 alin. (6) Cod fiscal
Dac contribubilul estimeaz c de la nici un platitor nu va ob ine venituri peste
plafon îns însumate veniturile vor dep i plafonul depune declara ia unica estimativ
pentru CAS i CASS (dac veniturile din DPI insumate dep esc plafonul) sau doar pentru
CASS (dac veniturile din toate sursele dep esc plafonul) pân la data de 15 martie a
anului în care ob ine veniturile. art. 151 alin. (7), art. 174 alin. (7) Cod fiscal
Dac contribubilul estimeaz c de la nici un platitor nu va ob ine venituri peste
plafon iar însumate veniturile nu vor dep i plafonul nu are obliga ia asigur rii îns poate
opta pentru a se asigura în sistemul de pensii (CAS) i de de s n tate (CASS) prin
depunerea declara iei unice estimative. art. 148 alin. (3), art. 180 Cod fiscal
În cazul în care un pl titor re ine la surs CASS, pentru alte venituri ob inute din activit i
independente, cedarea folosin ei bunurilor, activit i agricole, silvicultur , piscicultur ,
investi ii, alte surse, contribuabilul nu are obliga ia asigur rii la sistemul de s n tate
(respectiv a depunerii declara iei unice estimative) art. 174 alin. (9) Cod fiscal
II. Dac pl titorul veniturilor nu este persoan juridic sau alt entitate care are obliga ia de
a conduce eviden contabil - autoimpunere
CAS, CASS se datoreaz în anul de realizarea a veniturilor în func ie de incadrarea în
plafon a veniturile estimate a fi ob inute
Pentru CAS – pân la data de 15 martie a anului de realizarea veniturilor se depune
declara ia unic estimativ dac contribuabilul estimeaz c va ob ine venituri peste plafon
(de la unul sau mai mul i pl titori de DPI) art. 148 alin. (1) Cod fiscal
Pentru CASS - pân la data de 15 martie a anului de realizarea veniturilor se depune
declara ia unic estimativ dac contribuabilul estimeaz c va ob ine venituri peste plafon
din activit i independente, DPI, asocieri, cedarea folosin ei bunurilor, activit i agricole,
silvicultur i piscicultur , investi ii, alte surse. Art. 170 alin. (1) , 174 alin. (3) Cod fiscal
Nu datoreaz CAS, CASS pentru DPI, indiferent de num rul contractelor DPI, dac
contribubuabilul :
- ob in venituri din salarii i DPI
- ob ine venituri din pensii i DPI
art. 150 alin. (1)-(2) art. 154 lit. h) i h1 Cod fiscal
Dispozi ii tranzitorii
Cei care au ob inut venituri în perioada 01.01.2018 – 23.03.2018, impozitate în sistem real
sau pe baza cotei forfetare de cheltuieli, cu re inere a unui impozit anticipat, depun declara ia
unic 212 pân în 15 martie 2019, pentru determinarea venitului i a impozitului aferent anului
2018 (vor lua în calcul i re inerile privind pl ile anticipate din aceast perioad ).
Pentru veniturile ob inute dup data de 23.03.2018, pl titorul veniturilor va re ine la surs
impozitul.
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Exemple – s-a inut cont de un salariu minim brut de 1900 lei.
1. O persoan ob ine exclusiv venituri din DPI având încheiat un contract pe perioada
nedeterminat cu un venit lunar de cel pu in 2500 lei. Estimeaz în consecin c va ob ine
venituri anuale peste plafon i men ioneaz în contract ca pl titorul s -i re in lunar CAS i
CASS la un venit de 1900 lei. Pl titorul va re ine lunar impozitul, CAS, CASS, va declara
impozitul i contribu iile în D112 i le va pl ti pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare
celei în care au fost re inute. Art. 151 alin. (5), art. 174 alin. (5) Cod fiscal
2. O persoan ob ine venituri din DPI i din chirii. Venitul anual estimat a fi realizat este de
15.000 lei din DPI i 8000 din chirii. Întrucât veniturile din DPI nu dep e c plafonul,
contribuabilul nu are obliga ia pl ii CAS îns poate opta pentru a se asigura în sistemul de
pensii prin depunerea declara iei unice. Întrucât veniturile însumate din DPI i chirii
dep esc plafonul, contribuabilul are obliga ia pl ii CASS i va depune declara ia unic
estimativ (nu se pune problema re inerii la surs , veniturile fiind sub plafon) pân la data
de 15 martie a anului de realizarea a venitului, datorând CASS în sum de 2280 lei, cu
termen de plat 15 martie a anului urm tor. Art. 148 alin. (1) i alin. (3), art. 170 alin. (1), 174
alin. (3) Cod fiscal
3. O persoan ob ine venituri din DPI i din arendare. Venitul anual estimat a fi realizat este
de 23.000 lei din DPI i 22900 din arendare. În ceea ce prive te CAS, aceasta se datoreaz
doar pentru veniturile din DPI, pl titorul veniturilor re inând la surs CAS (veniturile
estimate sunt peste plafon) la venitul ales de contribubabil, venit care nu poate fi mai mic
decât salariul minim brut. În ceea ce prive te CASS, întrucât plafonul este dep it în cazul
ambelor surse, contribuabilul trebuie s desemneze pl titorul veniturilor care va re ine la
surs CASS. art. 151 alin. (5), art. 174 alin. (6) Cod fiscal
4. O persoan ob ine venituri din DPI i din activit i independente. Venitul anual estimat a
se realiza din DPI este de 23.000 lei iar din activit i independente de 30.000 lei. Pl titorul
veniturilor din DPI va re ine CAS, CASS (veniturile estimate sunt peste plafon) iar
contribuabilul nu mai are obliga ia depunerii declara iei unice estimative pentru contribu ii
pentru veniturile din activit i independente. art. 151 alin. (9), art. 174 alin. (9) Cod fiscal
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