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DECLARAȚIE ANUALĂ  

pentru retinere la UCMR-ADA CAS-ului si CASS-ului 
pentru anul 2020 

 
Subsemnatul, ……………………………………………………….. 

cu domiciliul în ………………………………………………………………………. 
identificat cu C.I. seria …… nr. ….., eliberată la data de ………….. de către ………………………………... 
CNP ………………………………….  
Telefon………………………………. 
E-mail ………………………………… 

 
în calitatea mea de membru al UCMR-ADA, calitate în care nu se încheie cu UCMR-ADA un contract cu o 

valoare determinată a remunerațiilor ce îmi revin din drepturi de autor de opera muzicale, acestea fiind variabile în 
funcție de repartițiile UCMR-ADA, 
 

în vederea calculării, reținerii la sursă și a plății de către UCMR-ADA, din remunerațiile reprezentând 
depturi de autor repartizate, a CAS-ului si CASS-ului, pentru care optez in anul 2020 și declar pe proprie 
răspundere ca: 
 

- nu sunt angajat sau pensionar; 
 

- obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală doar de la UCMR-ADA, de la care am obținut in anul 
2019 venituri nete impozabile anuale mai mari de 26.760 lei, în raport de care estimez că voi obține și în 
anul 2020 venituri nete impozabile anuale mai mari de 26.760 lei, reprezentând drepturi de autor de 
opere muzicale; 
 

- desemnez UCMR-ADA să calculeze, să rețină la sursă și să plătească CAS si CASS din toate 
remunerațiile pe care care mi le va repartiza în anul 2020, potrivit cotelor din Codul fiscal. 
 
 

NOTA: Am fost informat că, în cazul în care remunerațiile nete impozabile repartizate de UCMR-ADA în anul 2020 
vor fi mai mici de 26.760 lei, precum și în cazul în care în anul 2020 obțin venituri și din alte surse (de la alte 

entități), am obligația de a depune declarația unica anuală de venit la ANAF, la termenul stabilit 

prin normele fiscale. (pentru informare https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html ) 
 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, potrivit declaratiei mele. 
 

 

                  Nume Prenume (in clar) ___________________ 

 

DATA        SEMNĂTURĂ  

 

 

        UCMR-ADA, Asociatia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor 

 
  Bucureşti, Str. Ostasilor nr.12, sect.1 

tel. (021)3167976 - fax 3165880 
e-mail: ada@ucmr-ada.ro 
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