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ASISTENŢĂ ŞI CONSILIERE PENTRU
DEMARAREA UNEI ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
- CONTRACTUL DE DREPTURI DE AUTOR –

Un jurnalist îşi poate desfăşura activitatea atât în baza unui contract de muncă
încheiat cu o instituţie media cât şi în baza unui contract de drepturi de autor.
Contractele de drepturi de autor sunt unele dintre cele mai folosite tipuri de relaţii
contractuale în baza cărora jurnaliştii îşi desfăşoară activitatea. Cadrul legislativ privind
drepturile de autor este reglementat prin Legea 8/1996, cu modificările ulterioare, cele mai
recente fiind operate anul trecut.
Ce include un contract de cesiune a drepturilor de autor încheiat cu o instituţie
de presă
- Obiectul contractului
- Drepturile cesionarului
- Obligaţiile cedentului
- Prevederi privind remuneraţia
- Clauze de confidenţialitate
- Clauze de exclusivitate
- Clauze de neconcurenţă sau concurenţă neloială
- Modalităţi de încetare a contractului
Ce opere pot fi cesionate?
- Scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile,
programele pentru calculator
- Operele ştiinţifice, cum ar fi comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele
şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice
- Compoziţiile muzicale cu sau fără text
- Operele dramatice
- Operele cinematografice
- Operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog
fotografiei
- Operele de artă grafică sau plastică, precum operele de sculptură, pictură, gravură,
litografie, artă monumentală, scenografie, ceramică etc.
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- Operele de arhitectură
- Lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei
în general.

-

Care sunt avantajele încheierii unui contract de drepturi de autor ?
Nu este necesară o formă de organizare specifică, gen SRL sau PFA, ori existenţa
capitalului social.
Singurele obligaţii între plătitorul şi beneficiarul de venit sunt cele cuprinse în
clauzele contractuale.
Pot fi încheiate contracte de drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor) cu
un număr nelimitat de beneficiari.
Gestionarea taxelor şi contribuţiilor este simplă.
Nu este necesară justificarea folosirii banilor încasaţi.

Ce dezavantaje sunt la încheierea unui contract de drepturi de autor?
- De multe ori contractele de drepturi de proprietate intelectuală sunt încheiate pentru
activităţi unice, nerepetitive, ceea ce face ca veniturile lunare să nu fie constante.
- Nu orice venit poate fi încasat pe baza contractelor de drepturi de autor, ci doar cele
care se încadrează în prevederile Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe.
Ce plăteşte la stat o persoană care are un contract de drepturi de autor?
1. Impozitul pe venit – cota de impozitare este de 16%.
2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) este de 5,5%, aplicată
sumei asupra căreia se calculează impozitul pe venit;
3. Contribuţia de asigurări sociale - pensii (CAS) este de 10,5%, aplicată asupra
bazei de impunere (venitul brut diminuat cu cota de cheltuială forfetară, de 20%). Baza
lunară de calcul nu poate depăşi echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut pe economie (5
x 2.022 = 10.110 lei)
4. Şomaj - cota de taxă este 0,5% aplicată asupra bazei de impunere (venitul brut
diminuat cu cota de cheltuială forfetară de 20%). Baza lunară de calcul nu poate depăşi
echivalentul a de 5 ori salariul mediu brut pe economie (5 x 2.022 = 10.110 lei).
5. Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Întrebări şi răspunsuri
- Persoanele fizice beneficiare ale unui venit din drepturi de proprietate intelectuală
au obligaţia contribuţiei la fondul de sănătate doar dacă nu sunt şi beneficiarii de venituri
din salarii, activităţi independente, agricultură şi silvicultură, indemnizaţii de şomaj şi pensii.
Dacă venitul din drepturi de autor este singurul asupra căruia se calculează contribuţia,
aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară,
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lunar. Salariul minim brut pe ţara pentru 2011 este de de 670 de lei. Contribuţia se plăteşte
anual, până la 25 ianuarie a anului următor realizării venitului.
- Persoana fizică ce obţine venituri în cursul unui an fiscal de peste 35.000 de euro,
echivalentul a 119.000 de lei, are obligaţia de a se înregistra ca plătitor de TVA (lunar sau
trimestrial), după cum preferă. Cei care depăşesc acest plafon trebuie să se înregistreze ca
plătitori în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care s-a atins sau depăşit plafonul.

Ce opere pot fi cesionate, ce cuprinde un contract de cesiune a drepturilor de autor
încheiat cu o instituţie de presă, ce trebuie să plătească la stat o persoană care are un
contract de drepturi de autor sunt întrebările la care Mediafax a răspuns la seminarul de
asistenţă şi consiliere pentru demararea unei activităţi independente din cadrul proiectului
„Jurnalism cetăţenesc, şansa pentru ocupare – JETOP”, organizat în luna august.

