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În august, Guvernul adoptase HG 791/2010 privind aprobarea 
normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă 58/2010 prin care 
se urmăreşte modificarea şi completarea Codului fiscal. Decizia 
a generat o seamă de discuţii şi proteste. La 10 septembrie, prin 
OUG 82/2010, statul a încercat să repare lucrurile.
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În vară, decizia la care facem referire îi bulversa atât pe liber profesionişti, cât şi pe  
angajatorii care au preferat să-şi plătească salariaţii în sistemul drepturilor de autor 
sau prin încheierea de contracte cu persoane fizice autorizate deorece procedurile de 
aplicare nu erau clare. O lună mai târziu, prin OUG 82/2010 s-a eliminat criteriul de 
reconsiderare a unei activităţi ca dependentă, constând în „orice alte elemente care 
reflectă natura dependetă a activităţii”. Profesiile libere şi drepturile de autor/conexe au 
scăpat astfel de riscul de a fi reconsiderate ca activităţi dependente şi impozitate întocmai 
ca veniturile salariale. Astfel, celor care obţin venituri din drepturi de autor/conexe şi/
sau din convenţii civile, definite ca venituri de natură profesională, li se aplică prevederile 
ordonanţei şi datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj. 
Contribuţiile se datorează astfel:
- pentru persoanele care, în mod ocazional, realizează exclusiv venituri de această natură, 
baza anuală de calcul nu poate depăşi de cinci ori salariul mediu brut pe economie;
- de către persoanele care realizează cu caracter de regularitate pe lângă venituri de 
natură salarială şi venituri din drepturi de autor/conexe, precum şi de către persoanele 
care realizează cu caracter de regularitate exclusiv venituri din drepturi de autor/
conexe, baza de calcul este eprezentată de venitul brut minus cota forfetară de cheltuieli 
deductibile de 20% sau de 25% pentru artă monumentală.
Obligaţia declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor revine plătitorilor de venituri 
de natură profesională, mai puţin pentru ajutorul de şomaj în cazul în care beneficiarul 
venitului este asigurat în temeiul unui contract de asigurare în vigoare. 
Nu datorează contribuţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj persoanele care, în 
mod ocazional, realizează pe lângă venituri de natură salarială şi venituri din drepturi de 
autor şi drepturi conexe – pentru aceste venituri de natură profesională. 
„Veniturile realizate în mod ocazional” sunt definite ca venituri obţinute ca urmare 
a desfăşurării unei activităţi în mod sporadic, fără a avea un caracter de regularitate. 
Această definire a veniturilor cu caracter ocazional nu este suficient de precisă. 
Interpretări pot fi date de către ambele părţi; astfel, contribuabilii ar putea considera 

„ocazional” tot ce se obţine la intervale de 
timp neregulate, indiferent de numărul 
plăţilor şi de plătitor, pe când autorităţile 

ar putea interpreta norma în sensul 
că „ocazional” este tot ce se repetă, 

indiferent de interval, mai ales dacă venitul este de la acelaşi plătitor. 
Pentru veniturile din convenţii civile, baza de calcul este venitul brut şi baza lunară 
de calcul nu poate depăşi de cinci ori salariul mediu brut pe economie. Pentru aceste 
venituri nu se aplică distincţii în funcţie de caracterul ocazional sau repetat al venitului 
sau de obţinerea sau nu în paralel de venituri salariale. Este posibil ca această omitere să 
fie intenţionată şi nu doar o scăpare. Aceste aspecte rămân de clarificat, prin ordinele 
comune ale ministrului muncii şi al finanţelor publice, abilitaţi să dea instrucţiuni pentru 
aplicarea ordonanţei.
În ceea ce priveşte situaţia contribuţiilor datorate pentru venituri de natură profesională, 
pentru avocaţi lucrurile s-au clarificat şi nu li se aplică prevederile OUG 58/2010, aşa cum 
a fost modificată la 10 septembrie, întrucât au propriul sistem de asigurări, neintegrat 
sistemului public. Avocaţii datorează, ca şi până acum, contribuţia la propria casă de 
asigurări, contribuţia de asigurări de sănătate în cotă neschimbată şi nu datorează 
contribuţia obligatorie de ajutor de şomaj.
Prevederile ordonanţei din 10 septembrie se aplică pentru plăţile efectuate după data 
intrării ei în vigoare. Sumele achitate până la această dată în baza OG 58/2010 nu se 
supun noilor reguli, mai puţin dacă este vorba despre sumele achitate în plus ca urmare 
a depăşirii plafonului maxim prevăzut pentru baza de calcul de către ordonanţă, care se 
restituie sau se compensează la cerere. 

Avocaţii datorează 
în continuare doar 
contribuţiile de asigurări 
sociale către propria casă 
de asigurări, precum şi 
contribuţia de asigurare 
de sănătate.
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