Despre
Declarația unică

Ce se declară în declarația unică?

În declarația unică se declară:
- venitul realizat în anul 2017
- impozitul pe venitul estimat și
contribuțiile sociale obligatorii
datorate în anul 2018
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Cine depune declarația unică?

- Declarația se completează și se depune de către
persoanele fizice care realizează, individual sau într-o
formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și
din străinătate, care datorează impozit pe venit și
contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor
Codului fiscal;
- Declarația se completează și se depune și de către
persoanele fizice care nu realizează venituri și care
optează pentru plata contribuției de asigurări sociale
de sănătate.
www.anaf.ro
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Care este termenul de depunere?

Declarația se depune până la data de 16 iulie 2018, inclusiv, de
către persoanele fizice care au obligația:
- declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în
anul 2017;
- declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza
din România în anul 2018;
- declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de
contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale
datorate în anul fiscal 2018.
Declarația se depune în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în
cursul anului fiscal și a celor care obțin venituri din cedarea folosinței
bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din
arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la
acea dată, obligația depunerii declarației unice.
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Se poate corecta declarația?

Declarația unică poate fi corectată de contribuabili din proprie
inițiativă, ori de câte ori informațiile actuale nu corespund celor din
declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative
în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
Declarația rectificativă se completează înscriindu-se toate datele și
informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care
nu diferă față de declarația inițială.
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Unde se depune declarația?

- La organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul
are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde
locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu,
pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
- La organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru
administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în
România.
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Cum se depune declarația?

Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este
cazul, astfel:
a) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV),
disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
- pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu certificat digital calificat.
b) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin
poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
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Vă mulțumim!

