Ghid juridic si fiscal
pentru bloggeri
CUM TE ORGANIZEZI CAND INCEPI
SA LUCREZI CU BRANDURILE

Sumar

Forme de inregistrare juridica							

3

PFA la norma de venit								

4

SRL micro si impozit profit								

8

PFA in sistem real									

11

Tipuri de venituri pe care le poate realiza un blogger		

14

Venituri din publicitatea pay per click google adsense,
facebook ads, bannere 									

15

Venituri din marketing afiliat								

19

Venituri din advertoriale, articole pe blog					

20

Venituri din promovare produse in sistem barter				

23

Forme de inregistrare
juridica

PFA la norma de venit
Combinatia optima intre fiscalizare minima si birocratie scazuta. In functie de valoarea
normei corespunzatoare codului CAEN ales si venitul efectiv realizat, peste un
anumit venit, este mai avantajos PFA-ul la norma de venit comparativ cu SRL-ul
microintreprindere. Sub un anumit plafon, este mai avantajos SRL-ul. Deoarece avem
doua variabile nu putem calcula un prag absolut, ci de la caz la caz, se poate stabili
forma de impozitare optima.
Ramane totusi considerata „cea mai buna forma de organizare” din cauza usurintei
in administrare si a cuantumului impozitelor care sunt comparabile cu SRL-ul.

Ce inseamna la norma de venit?
Impozitarea la norma de venit inseamna ca impozitele datorate nu se aplica la venitul
efectiv realizat ci la o suma stabilita de ANAF, denumita norma de venit. Normele de
venit se publica anual pe site-ul ANAF si sunt stabilite in functie de judetul/comuna/
orasul/sectorul in care doriti sa inregistrati PFA-ul.
Norma de venit se aplica doar pentru anumite coduri CAEN, mentionate in aceasta
lista. Daca se presteaza mai multe activitati ce corespund unor coduri CAEN diferite,
in vederea impozitarii se cumuleaza normele aferente fiecarui cod CAEN.
Impozitele datorate se calculeaza la aceasta norma de venit indiferent daca obtineti
venituri mai mari decat norma, mai mici decat norma, sau daca nu obtineti venituri
deloc. Pentru cei care obtin venituri mai mici decat norma sau nici un venit, acest
sistem de impozitare nu este favorabil.
In functie de anumiti factori stabiliti in functie de judet, norma de venit se poate
micsora sau se poate mari. De exemplu, in Bucuresti, pentru persoanele care au un
contract de munca, pe perioada nedeterminata, cu program de 8 ore, norma de venit
se reduce cu 50%.
PFA-urile la norma de venit nu sunt obligate sa tina contabilitate, DAR trebuie sa
completeze urmatoarele registre: registrul jurnal pentru incasari si plati doar la
rubrica incasari, registrul inventar; recomandabil sa se tina si un jurnal de vanzari
care sa arate in orice moment ca PFA-ul nu a depasit cifra de afaceri pentru plafonul
de TVA (220.000 lei/an) si nici plafonul de 100.000 euro/an, peste care nu mai are
voie sa foloseasca sistemul la norma de venit, fiind obligati sa treaca la impozitarea
in sistem real.

Conditiile de inregistrare:
Un PFA, fie el la norma de venit sau in sistem real, se poate infiinta numai pe baza
unor documente care sa ateste pregatirea profesionala a celui ce se autorizeaza ca
PFA. Acest lucru inseamna ca pentru autorizarea unui anumit cod CAEN cel ce se
autorizeaza ca PFA trebuie sa aiba diploma de studii in acel domeniu de activitate
specificat de codul CAEN ales.
Legea specifica faptul ca pentru autorizare sunt acceptate si alte documente
doveditoare ale experientei intr-un anume domeniu, dar in practica, acceptarea
ramane la latitudinea functionarilor de la registrul comertului din fiecare judet, unde
nu intalnim o practica unitara. Pe de alta parte, PFA-ul la norma de venit nu se poate
autoriza decat pentru anumite coduri CAEN, deci nu orice fel de activitate poate fi
impozitata la norma de venit.
In concluzie, nu se poate infiinta un PFA la norma de venit decat pentru anumite
coduri CAEN si doar daca cel ce detine PFA-ul are studiile necesare in acel domeniu.

Cine poate aplica? – exemple de coduri CAEN
• 7420: Activitati fotografice
• 6202: Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
• 6203: Activitati de management (gestiune si exploatare)

Lista completa a codurilor CAEN ce pot fi impozitate la norma de venit o puteti gasi
aici: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2016/Norme_venit_2016.
htm

Avantaje
• Impozitarea se face la o suma fixa, norma de venit si nu la venitul realizat
• Nu este necesarea tinerea unei evidente contabile detaliate, singurele
documente necesare sunt registrul de incasari si plati (ce se completeaza
doar la rubrica incasari), registrul inventar si jurnalul de vanzari

• Declararea veniturilor se face foarte simplu, se depun doar cateva declaratii
pe an
• Costurile cu inregistrarea la registrul comertului sunt mici (in jur de 300 ron)
• Aveti dreptul sa aveti angajati
• Desfiintarea unui PFA se face mult mai usor decat in cazul desfiintarii unui
SRL si costurile sunt mai reduse.

Dezavantaje
• Persoana care infiinteaza PFA-ul trebuie sa detina o diploma in domeniul pe
care doreste sa il autorizeze
• Nu se pot impozita la norma de venit decat anumite coduri CAEN
• Daca se autorizeaza un anume cod CAEN pe norma de venit si in fapt se
desfasoara alta activitate, exista pericolul reincadrarii activitatii si impozitarii
ei in sistem real iar calculul impozitului se va reface pe veniturile efectiv
realizate, la care se vor adauga dobanzi si penalitati pentru debitele
constatate in plus.
• Impozitul trebuie platit indiferent daca persoana nu realizeaza venituri in acel
an sau realizeaza venituri sub norma.
• PFA-ul este obligat sa treaca la contabilitatea in sistem real daca depaseste
venituri de 100.000 EURO si sa devina platitor de TVA daca depaseste
plafonul de 220.000 RON/an venituri.
• Raspunderea se face cu tot patrimoniul persoanei fizice si nu doar cu
patrimoniul PFA-ului.

Impozitare - recapitulare:
Impozitarea se face la norma de venit si nu la veniturile efectiv obtinute. Norma de
venit poate fi micsorata sau majorata in functie de anumite conditii, stabilite de ANAF
pentru fiecare judet in parte. Daca se realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro/an,
este obligatorie trecerea de la impozitarea pe norma de venit la impozitarea in sistem

real (impozitarea venitului efectiv realizat). De asemenea, este obligatorie inregistrarea
ca platitor de TVA daca se depaseste plafonul de 220.000 RON/an.

Exemplu de calcul:
Exemplu 1

Se da un venit brut de 40.000 lei/an.
Se presupune o activitate pe norma de venit 6202: activitati de consultanta in
tehnologia informatiei, in Bucuresti, unde norma de venit anuala pentru acest cod
CAEN este 27.000 lei/an
Calcul de verificare daca trebuie platita pensia: 27.000 lei/12 luni = 2.250 lei/luna >
938 lei/luna – rezulta ca se castiga mai mult decat 938 lei/luna plafonul minim, se va
achita si CAS.
Impozit datorat anual = 27.000 lei * 16% = 4320 lei/an
Sanatate datorata anual = 27.000 lei * 5.5% = 1.485 lei/an
CAS 10.5% datorata anual = 2.835 lei/an
Concluzie: Cineva care are un venit de 40.000 lei/an si alege acest cod CAEN pe
noma de venit va achita impozite in valoare de 8.640 lei/an, deci 2.160 ron/trimestru.

SRL micro si impozit profit
Conditii de inregistrare:
• Pentru a inregistra un SRL este nevoie de o investitie initiala, taxele la
Registrul Comertului fiind in jur de 600 lei pentru un SRL cu asociat unic, la
care adaugam minim 200 lei capitalul social. La aceste costuri se adauga
eventualul onorariu al avocatului care se ocupa de infiintare.
• SRL-ul necesita un sediu social unde acesta trebuie inregistrat, care sa fie
unic (adica la acea adresa sa nu mai existe o alta firma inregistrata, sau
proprietarul sa faca dovada ca spatiul este impartit de asa natura incat spatiul
permite functionarea mai multor firme acolo – pe camere de exemplu).
Sediul social poate fi utilizat in baza unui contract de comodat sau contract
de inchiriere, dar daca este stabilit intr-un apartament, acordul Asociatiei de
Proprietari este necesar.

Avantaje:
• Impozitarea foarte avantajoasa; daca se realizeaza venituri pana in 100.000
euro/an – 3 % din total venituri daca SRL-ul nu are nici un salariat cu norma
intreaga; 2% din total venituri daca exista un salariat cu norma intreaga sau
mai multi salariati cu norme partiale care cumulate dau o norma intreaga,
si 1% daca exista 2 sau mai multi salariati cu norma intreaga; peste 100.000
euro venituri se trece la impozitarea pe profitul realizat.
• Pentru a inregistra un SRL nu sunt necesare diplome din partea asociatilor
sau dovada unei pregatiri profesionale.
• Asociatii raspund fata de terti doar in limita capitalului social; totusi, in
anumite cazuri, se poate atrage raspunderea personala a adminstratorului.

Dezavantaje:
• Procesul de desfiintare/inchidere a unui SRL este complicat si costisitor
• Obligativitatea colaborarii cu un expert contabil membru CECCAR sau

obligativitatea angajarii de personal cu studii economice superioare care sa
conduca departamentul de contabilitate si sa raspunda conform legii pentru
intocmirea acesteia.
• Evidenta contabila este foarte stufoasa si trebuie acordata o atentie sporita
tipului de cheltuieli ce se inregistreaza pe firma, modalitatii de intocmire a
documentelor justificative, ceea ce inseamna o colaborarea foarte stransa
si continua cu contabilul; de asemenea, necesita cunostinte minime de
fiscalitate din partea administratorului sau a persoanei care va gestiona firma.
• Asociatii nu pot dispune de banii existenti in societate dupa cum doresc;
toate cheltuielile trebuie facute doar in scopul obtinerii de profit si pentru
bunul mers al firmei si nu se accepta cheltuieli in favoarea asociatilor sau
a administratorului; doar la sfarsitul anului profitul contabil se repartizeaza
ca dividende si dupa achitarea impozitului pe dividende de catre firma in
valoare de 5%, asociatii pot dispune de acei bani; pentru dividende se va
mai achita suplimentar 5.5% sanatate, procent aplicat la suma repartizata;
suma nu este retinuta de catre societate, ci se calculeaza de catre ANAF din
oficiu si se achita de catre fiecare persoana fizica beneficiara a dividendelor,
in baza deciziei emise de ANAF.

Impozitare - recapitulare:
• pana in 100.000 euro/an: 3% din venituri daca SRL-ul nu are nici un salariat
cu norma intreaga; 2% din total venituri daca exista un salariat cu norma
intreaga sau mai multi salariati cu norme partiale care cumulate dau o norma
intreaga, si 1% daca exista 2 sau mai multi salariati cu norma intreaga.
• 16% impozit pe profit (pentru societatile platitoare de impozit pe profit, adica
cele care inregistreaza venituri mai mari de 100.000 euro intr-un an)
•

5% impozit pe dividende.

•

5.5% contributie la sanatate.

Exemplu de calcul micro:
Se da un venit brut de 40.000 lei/an.
Se impoziteaza cu 3% impozit venit microintreprinderi = 40.000 *3% = 1.200 lei

Se impoziteaza cu 5% impozit dividende la finalul anului = 38.800 lei * 5% = 1.940 lei
(se presupun cheltuieli 0, deoarece acestea nu se po estima, desi in realitate profitul
este mai mic, diminuat cu cheltuielile inregistrate pe SRL)
Se impoziteaza cu 5.5% sanatate = 38.800 lei * 5.5% = 2.134 lei
(In total, pe un SRL cu impozitare microintreprindere cu 3%, adica fara salariati cu
norma intreaga, se va achita un maxim de 5.274 lei/an la un venit de 40.000 lei/an.

Exemplu de calcul impozit pe profit:
Calculul impozitului pe profit depinde de cheltuielile facute deoarece procentul de
16% se aplica la diferenta dintre veniturile impozabile si cheltuielile deductibile.
Or, cum nu putem estima cheltuielile, un calcul relevant, care sa poata fi comparat cu
celelalte forme de inregistrare, nu se poate face.

PFA in sistem real
Ce inseamna in sistem real:
PFA-ul in sistemul real se impoziteaza pe diferenta dintre veniturile incasate in anul
de referinta si cheltuielile deductibile platite efectiv in anul respectiv. Diferenta dintre
incasari si plati se numeste venit impozabil.
PFA-urile in sistem real sunt obligate sa tina contabilitate si sa completeze
urmatoarele registre: registrul jurnal pentru incasari si plati, registrul inventar si fisa
mijlocului fix daca este cazul.

Conditiile de inregistrare:
Conditiile de inregistrare la Registrul Comertului sunt identice cu cele ale PFA-ul pe
norma de venit.

Dezavantaje:
• Impozitare foarte mare, aplicata la la venitul net (venituri – cheltuieli) mai ales
daca nu sunteti angajat in alta parte: 10.5% CAS, 5.5% sanatate, 16% impozit
venit
• Daca nu sunteti profesie liberala (avocat, contabil, consultant fiscal, notar
– o meserie reglementata de o lege speciala) trebuie sa va inregistrati la
Registrul Comertului in baza unei diplome care sa va permita sa desfasurati
activitatea aleasa.
• Raspunderea se face cu tot patrimoniul persoanei fizice si nu doar cu
patrimoniul PFA-ului
• Devine platitor de TVA daca depaseste plafonul de venituri de 220.000
RON/an.

Avantaje:
• Costuri de infiintare reduse in cazul in care trebuie sa va inregistrati la
Registrul Comertului (aprox. 300 ron); in cazul profesiilor liberale nu exista
costuri de infiintare, altele decat cele achitate catre organul care va
reglementeaza profesia.
• Contabilitate se tine in partida simpla si nu aveti obligativitatea legala a
angajarii unui expert contabil;
• Birocratie limitata: se depun doar cateva declaratii anuale: 220 venituri
anticipate; 200 venit final si 600 pentru CAS; se mai depun: declaratia
informativa 392 anual, declaratia 070 la infiintare.
• Platile impozitelor se fac anticipat in fiecare an: in primul an la venitul estimat
prin declaratia 220; in anii urmatori impozitul anticipat se calculeaza fie pe
baza declaratiei 220, fie in baza veniturilor din anul anterior.
• Accesul la bani este imediat si neingradit, banii se pot lua pur si simplu din
PFA prin retragere de la bancomat sau transfer din contul PFA-ului in contul
personal al fiecaruia.

Impozitare - recapitulare:
• Impozitele datorate in cazul unui PFA cu impozitare in sistem real sunt:
• 16% impozit venit calculat la venitul impozabil, ce reprezinta diferenta
dintre sumele incasate de la clienti si platile facute aferente cheltuielilor
considerate deductibile.
• 5.5% sanatate aplicat tot la venitul impozabil
• 10.5% CAS (pensie) se achita doar daca venitul estimat in primul an sau
venitul realizat efectiv in anul precedent depaseste plafonul de 938 lei/luna;

Exemplu de calcul:
Se da un venit brut de 40.000 lei/an.
Calcul de verificare daca trebuie platita pensia: 40.000 lei/12 luni = 3.333 lei/luna >
938 lei/luna – rezulta ca se castiga mai mult decat 938 lei/luna plafonul minim, deci se
va achita si CAS.
Pentru determinarea bazei de calcul a contributiilor sociale se prezuma cheltuieli
zero, desi in practica, un PFA poate avea estimativ cheltuieli macar de 15% din suma
incasata.
Sanatate datorata anual = 40.000 lei * 5.5% = 2.200 lei/an
CAS 10.5% datorata anual = 4.200 lei/an
Pentru determinarea impozitului pe venit vom scadea din venitul brut contributiile
sociale care sunt deductibile si ar mai trebui scazute cheltuielile deductibile pe care
noi le-am prezumat zero.
Impozit datorat anual = (40.000 lei – 2.200 lei – 4.200 lei) * 16% = 5.376 lei/an impozit
venit
Concluzie: Un PFA in sistem real care are un venit de 40.000 lei/an va achita un
MAXIM de impozite in valoare de 11.776 lei/an, deci 2.944 RON/trimestru.

Tipuri de venituri pe care
le poate realiza un blogger
Venituri din publicitate: pay per click google adsense,
facebook ads, bannere
Venituri din marketing afiliat
Venituri din advertoriale, articole pe blog
Venituri din promovare produse in sistem barter

Venituri din publicitatea pay per click
google adsense, facebook ads, bannere
Forma de organizare: SRL sau PFA in sistem real

Aleg SRL atunci cand:
• Am un venit lunar, recurent, stabil care imi acopera cel putin cheltuielile cu:
sediul, contabilul, cheltuielile cu intretinerea unei firme.
• Inteleg functionarea unui SRL din punct de vedere juridic si fiscal; ma pot
ocupa de strans documentele primare (pentru fiecare plata sa existe un bon
fiscal sau o factura) si le duc la contabil lunar.
• Fac diferenta intre cheltuielile mele si cheltuielile firmei si inteleg ca banii
incasati pe firma nu sunt ai mei si nu ii pot cheltui pana la finalul anului, cand
depun bilant, repartizez pe dividende profitul, platesc impozitul.
• Inteleg modul de calcul al impozitelor pentru un SRL si in general inteleg
impactul unei operatiuni pe care o fac pe firma asupra profitului si a
impozitelor datorate.
• Stiu exact incotro se indreapta afacerea mea, am un plan de afaceri pe
urmatorii 3 ani, vreau sa imi extind business-ul si stiu exact cum voi face asta.

Aleg PFA in sistem real atunci cand:
• Am un cod CAEN care imi permite inregistrarea fara diploma sau am diploma
de studii pentru acel cod CAEN
• Sunt dispus sa platesc un cuantum mai mare al impozitelor pentru a evita
birocratia si a putea dispune de bani atunci cand doresc deoarece sunt
sursa mea principala de venit

• Am venituri sporadice, sumele variaza foarte mult si nu am un plan de afaceri
pentru viitor, sunt la inceput si vreau sa vad cum va merge activitatea, dar
doresc sa o fac legal din prima clipa.

Coduri CAEN:
7311 activitati ale agentiilor de publicitate; 7312 servicii de reprezentare media; 6311
Prelucrarea datelor si administrarea paginilor WEB.

Facturare si TVA
Pentru fiecare serviciu prestat sunteti obligati sa emiteti facturi, indiferent daca optati
pentru SRL sau PFA.
Pentru a putea emite facturi catre clienti din UE, respectiv Google sau FaceBook care
au sediul in Irlanda, trebuie sa va inscrieti in Registrul Operatorilor Intracomunitari.
Majoritatea dintre voi, cel putin in primul an de activitate veti fi neplatitori de TVA,
deoarece nu veti depasi plafonul de venituri de 220.000 RON/an. In acest caz
veti opta pentru inscrierea in ROI pentru codul special de TVA, valabil doar pentru
operatiunile intracomunitare.
Daca sunteti platitori de TVA, va veti inscrie cu numarul de TVA pe care il aveti deja.

Impozitare
Pentru un SRL microintreprindere, care realizeaza venituri de pana in 100.000 euro/an,
vei plati:

• 3% impozit micro la total venituri
• 5% impozit dividende pe profitul repartizat
• 5.5% sanatate aferenta dividendelor pe profitul repartizat
• Daca depasesti plafonul de venituri de 220.000 RON/an trebuie sa te inscrii
ca platitor de TVA.

Pentru un PFA impozitat in sistem real, vei plati:
• 16% impozit venit aplicat la venitul net (venituri – cheltuieli deductibile)
• 5.5% sanatate aplicat la venitul net
• 10.5% CAS (pensie) aplicat la venitul net, daca venitul tau lunar depaseste
938 lei

Exemplu de calcul:
Daca aleg SRL (cu impozitare micro, adica venituri pana in 100.000 euro/an)
Se da un venit brut de 40.000 lei/an, adica 3.333 lei/luna.
Se impoziteaza venitul cu 3% impozit venit microintreprinderi = 40.000 *3% = 1.200 lei
Se impoziteaza profitul cu 5% impozit dividende la finalul anului = 38.800 lei * 5% =
1.940 lei
(se presupun cheltuieli 0, deoarece acestea nu se pot estima, desi in realitate profitul
este mai mic, diminuat cu cheltuielile inregistrate pe SRL; 38.800 a rezultat din 40.000
lei – 1.200 lei impozitul pe venit care este si el o cheltuiala)
Se impoziteaza profitul cu 5.5% sanatate = 38.800 lei * 5.5% = 2.134 lei
In total, pe un SRL cu impozitare microintreprindere cu 3%, adica fara salariati cu
norma intreaga, se va achita UN MAXIM de 5.274 lei/an la un venit de 40.000 lei/an.
Daca aleg PFA sistem real (deoarece pe aceste coduri CAEN nu ma incadrez la
norma)
Se da un venit brut de 40.000 lei/an, adica 3.333 lei/luna.
Calcul de verificare daca trebuie platita pensia (CAS) adica cei 10.5%: 40.000 lei/12
luni = 3.333 lei/luna > 938 lei/luna – rezulta ca se castiga mai mult decat 938 lei/luna
plafonul minim, deci se va achita si CAS.
Se considera cheltuieli 0, desi in practica, estimativ macar 15% din suma incasata se
poate deduce legal si fara a fi contestate cheltuielile.
Impozit datorat anual, aplicat la venitul net (venituri – cheltuieli deductibile) = 40.000
lei * 16% = 6400 lei/an impozit venit
Sanatate datorata anual, aplicata la venitul net = 40.000 lei * 5.5% = 2.200 lei/an
sanatate

CAS 10.5% datorata anual = 4.200 lei/an pensie
Pentru a nu crea confuzii, mentionez faptul ca taxele de mai sus se aplica la venitul
net (din suma de 40.000 lei ar trebui scazute cheluielile deductibile pe care noi le-am
presupus 0).
In total, un PFA in sistem real care are un venit de 40.000 lei/an va achita UN MAXIM
de impozite in valoare de 12.800 lei/an deci 3.200 ron/trimestru.

Venituri din marketing afiliat
Forma de organizare: PFA sau SRL

Coduri CAEN:
7311 activitati ale agentiilor de publicitate; 7312 servicii de reprezentare media;

De ce NU drepturi de autor
Sa traducem marketing afiliat: obtinerea de venituri din comisione calculate pe baza
unui procent aplicat la conversiile ce presupun vanzari efective ale produselor fie la
conversiile ce doar genereaza lead-uri.
Cu alte cuvinte, marketing afiliat se traduce in comision din vanzari.
Aceasta definitie a fost necesara pentru a demonstra de ce nu este ok sa platim „pe
drepturi de autor” si sa impozitam asa aceste venituri. Deoarece ele sunt generate de
o intermediere in vanzari si nicidecum de crearea si cedarea unor drepturi de autor.

De ce NU „conventie civila”
Incepand cu anul 2016, conventia civila sau contractul civil este incadrat de catre
codul fiscal in categoria „alte venituri” spre deosebire de anii trecuti, cand era
incadrata la „venituri din activitati independente”.
Astfel, pot lucra cu conventie civila persoanele care nu sunt inregistrate fiscal si
care desfasoara activitati de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale,
din drepturi de proprietate intelectuala etc care nu au caracter de continuitate.
Baza legala: art. 114 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal
Alegerea intre PFA si SRL, motivele si sablonul de calcul il puteti gasi la venituri din
publicitate.

Venituri din advertoriale, articole pe blog
Forma de organizare: contracte de drepturi de autor
Activitatea se poate desfasura si pe un PFA sau un SRL, dar pentru cine nu are
aceste forme de organizare si nu vrea sa se complice cu infiintarea lor, contractele de
drepturi de autor sunt perfecte pentru acest tip de activitate.

Avantajele unui contract de drepturi de autor:
• Nu va trebuie nici o forma de organizare (PFA/SRL etc)
• Firma cu care colaborati retine la sursa impozitele, tot ea se ocupa de
intocmirea contractului, depunerea declaratiilor si plata impozitelor (partial
sau integral, depinde de optiunea voastra)
• Daca optati pentru plata din start a unui impozit pe venit de 16% (si nu 10%)
nu trebuie sa mai depuneti nici o declaratie la ANAF anul urmator.
• Beneficiati de o reducere a sumei impozabile cu o cota forfetara de 40%.
Cota forfetara inseamna ca nu trebuie sa justificati cu documente care
reprezinta cheltuieli acesti 40% din suma, pur si simplu vi se impoziteaza
doar 60% din suma bruta.

Aveti grija cand incheiati un contract de drepturi de autor:
• Activitatea desfasurata sa se incadreze pe legea drepturilor de autor
• Verificati la ANAF daca vi s-au declarat si platit impozitele (cu CI la ghiseu la
ANAF unde aveti domiciliul cereti o fisa fiscala)

Contracte
Se poate incheia un contract de drepturi de autor pentru fiecare operatiune in parte
(fiecare advertorial, articol etc) sau daca exista o colaborare de durata mai lunga
cu respectivul client, se poate incheia un contract cadru, la care se adauga cate o

anexa pentru fiecare proiect in parte anexa care sa contina si modalitatea de calcul si
retinere a impozitelor.

Facturare si TVA
Persoanele fizice care incaseaza drepturi de autor in cuantum mai mare de 220.000
RON/an au obligatia sa se inscrie ca platitori de TVA in luna imediat urmatoare
depasirii plafonului. Din momentul in care primesc codul de TVA, vor incepe sa emita
si facturi fiscale, pe care vor evidentia TVA-ul colectat. Persoanele care nu respecta
aceasta prevedere vor fi inscrise din oficiu de catre ANAF ca platitoare de TVA.
Nota: Toate plafoanele despre care vorbim se refera la o perioada de 12 luni si
calculeaza proportional cu timpul in care persoana a activat efectiv. De exemplu, daca
incep sa fac venituri din drepturi de autor in august 2016, pentru anul 2016 voi avea
un plafon de 220.000 RON/12 luni * 5 luni de activitate.

Impozitare – in 2016 alegeti o retinere de 16% in loc de 10%
Impozitarea se face de catre firma cu care incheiati contractul de drepturi de autor. Ea
retine la sursa impozitele si declara venitul in numele vostru la ANAF.
Daca optati pentru impozitarea la sursa cu impozit pe venit de 10% (partial), veti avea
obligativitatea sa depuneti pana pe 25 mai anul viitor celui in care realizati venituri
declaratia 200 cu regularizarea impozitului si sa achitati diferenta de 6%.
Daca optati pentru impozitarea la sursa cu impozit pe venit de 16%, nu mai aveti
obligativitatea depunerii declaratiei 200 anul viitor, nemaifiind nimic de regularizat,
impozitul fiind platit integral.
Exista, evident, o diferenta de calcul al impozitului pe venit intre optiunea de retinere
a 16% si optiunea de retinere a 10%. Incepand cu 01.01.2016 este mai avantajos sa
optati pentru retinerea la sursa a impozitului de 16% deoarece asa beneficiati de o
reducere a sumei impozabile cu o cota forfetara de 40% din start, inca de la momentul
calcularii si retinerii impozitelor.
In varianta in care alegeti o impozitare de 10%, nu mai puteti beneficia la momentul
incheierii contractului de cota forfetara de 40%, urmand sa beneficiati de ea doar la
momentul regularizarii si depunerii declaratiei 200 anul urmator. Astfel, in functie de

sume, ajungeti sa achitati la stat mai multi bani decat va obliga legea. Puteti recupera
acei bani, dar de ce sa creditati statul?

Regulile generale de calcul de care trebuie sa tineti cont:
In cazul retinerii unui impozit de 16%: Venit impozabil = Buget – 40%*buget – sanatate
– CAS
In cazul retinerii unui impozit de 10%: Venit impozabil = Buget; urmeaza ulterior la
depunerea declaratiei 200 anul viitor, sa beneficiati de deducerea contributiilor
sociale si de cota forfetara.
Pentru contributia la CAS (pensie) exista un plafon superior, de 5 salarii medii brute (in
2016, 13.405 ron), suma peste care nu se mai plateste contributia.
Sanatatea nu mai este plafonata nici inferior nici superior.
Doar in 2016, persoanele care sunt angajate cu contract individual de munca sunt
scutite de plata cotizatiei de 5.5% la sanatate. Din 2017, aceasta scutire nu se mai
aplica.

Model de calcul – anexa atasata in excel

Venituri din promovare produse in sistem
barter
Forma de organizare: PFA sau SRL

Particularitati sistem barter
Cand primim produse/servicii cadou in schimbul carora oferim publicitate pe blog prin
scrierea de advertoriale, realizarea de vloguri sau promovarea respectivelor produse
pe FB, se cheama ca facem un barter. Un schimb de produse contra unui serviciu,
acela de publicitate. Pentru astfel de operatiune se va incheia un contract de barter.
Astfel compania care va pune la dispozitie produsele, va scrie catre PFA/SRL-ul vostru
o factura cu acele produse pe care vi le ofera cu valoarea X lei iar voi veti scrie o
factura cu servicii de publicitate catre firma respectiva tot cu valoarea X lei. Sumele se
vor compensa conform legislatiei in vigoare.
Veniturile astfel realizate (in urma scrierii facturilor) SE IMPOZITEAZA.
.
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