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Nr.
Crt. Întrebare Răspuns

1 PFA normă de venit  activități  independente- norma
este de 22800 lei, a împlinit anul trecut 70 ani, este
pensionar.  Conform  coeficienților,  norma  poate  fi
redusă  cu  60%.  Ce  înseamnă  această  reducere?
Poate plăti impozitul la suma de 9120 lei (atât este
norma redusă). Contribuția la sănătate se calculează
tot la norma redusă? Cum completez acest lucru în
declarație? La rândul 2 scriu cu cât se reduce norma
(13680 lei) și la rd.3 norma redusă (9120 lei)? Sau
scriu 9120 lei și la rd.2 și la rd.3? 

Cota de impozitare se aplică asupra normei ajustate
conform legii iar pentru stabilirea contribuțiilor sociale
se ia în considerare norma de venit, determinată după
ajustare.
Astfel,  la  rândul  2,  se  înscrie  suma  reprezentând
norma de venit  ajustată prin aplicarea coeficienților
de  corecție  publicați  de  către  direcțiile  generale
regionale  ale  finanțelor  publice,  iar  la  rândul  3  se
înscrie suma de la rândul 2. 

2 PFA  cu  norma  de  venit,  activități  agricole,  la
completarea declarației unice am selectat capitolul 2,
secțiunea 1, subsecțiunea 3 Date privind impozitul pe
veniturile estimate din activități agricole în anul 2018,
impuse  pe  bază  de  norme  de  venit.  La  produse
vegetale  am  selectat  cereale  (1)  ,  am  introdus
suprafața totala (2) iar la suprafața neimpozabilă (3)
nu  pot  sa  introduc  cifra  2  adică  2  ha  care  sunt
neimpozabile  .  Din  ce  motiv  nu se  poate  modifica
căsuța 3 - suprafața neimpozabilă ? 

Fără să bifați ,,opțiunea privind încadrarea în limitele
veniturilor  neimpozabile",  nu  puteți  completa
suprafața neimpozabilă.

3 O persoană care obține venituri peste plafonul minim
dintr-un contract de drepturi de autor încheiat cu o
societate din străinătate trebuie să depună declarația
unică până la 15 iulie sau se vor declara veniturile la
începutul anului 2019? Societatea fiind din străinătate
nu poate plăti contribuțiile sau impozitele?

În situația prezentată de dvs., dacă estimați că veți
realiza  venituri  peste  plafonul  de  22800  lei,  veți
completa Declarația unică la Capitolul II "Date privind
impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se
realiza în România și contribuțiile sociale datorate în
anul 2018" Secțiunea 2 “Date privind contribuția de
asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de
sănătate estimate pentru anul 2018”, cu termen de
depunere/16.07.2018.
În ceea ce privește impozitul pe veniturile din drepturi
de proprietate intelectuală realizate în anul 2018, veți
completa secțiunea formularului privind veniturile din
străinătate, cu termen de depunere 15 martie 2019. 

4 Veniturile  din  subvenții  agricole  (persoana  este
angajată) trebuie să depună declarația unica? 

Subvențiile  primite  pentru  achiziționarea  de  bunuri,
acordate  în  conformitate  cu  legislația  în  vigoare,
reprezintă  venituri  neimpozabile,  pentru  care  nu
există  obligația  depunerii  declarației  unice  privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice. 

5 Sunt persoană fizica înregistrată în scopuri de TVA și
angajat  cu  contract  de  muncă  pe  perioada
nedeterminată. Pe persoană fizica încasez drepturi de
autor  cu  toate  taxele  reținute  la  sursă(16%).
1.Completez  declarația  unică  sau  altă  declarație?
2.Am încercat sa completez declarația unică și la cod
fiscal îmi da eroare pentru că am cod de tva din 8
cifre.

Pentru  veniturile  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală  realizate  în  anul  2017,  pentru  care  s-a
reținut  la  sursă impozitul  pe venit,  în  cazul  în  care
acesta a fost impozit final (16%), nu aveți obligația
declarării  acestora  în  Capitolul  I  „Date  privind
veniturile realizate în anul 2017” din Declarația-unică.
În ceea ce privește câmpul „A.4. Cod de identificare
fiscală” veți completa codul numeric personal. 
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3.Trebuie sa completez secțiunea 1, dar aș mai vrea
să știu, cu ce subsecțiuni?

6  PFA are norma de venit pe 2018 egală cu  22800 lei.
Plătește CAS și CASS ? 

Contribuțiile  la  pensii  (CAS)  și  sănătate(CASS)  sunt
raportate la nivelul salariului minim brut, iar obligația
de a plăti contribuțiile sociale apare doar atunci când
veniturile anuale depășesc nivelul a 12 salarii minime
brute-(12x1900lei).
În cazul dvs, presupunem că activitatea ați început-o
anterior  anului  2018  (înainte  de  luna  decembrie  a
anului  2017)  astfel,  dacă  norma  de  venit  este  cel
puțin  egală  cu  plafonul  de  22.800  lei,  atunci  aveți
obligația  depunerii  declarației  unice  și  completarea
corespunzătoare a cap. II. 

7 Dacă  în  2017  am  realizat  exclusiv  venituri  din
drepturi de autor, pentru care mi-au fost plătite toate
impozitele de către plătitorul de venituri (impozit pe
venit final 16%, CAS și CASS), iar 2018 estimez că
voi  realiza  venituri  sub  plafonul  de  22.800 lei  (tot
exclusiv din drepturi de autor) și nu vreau să optez
pentru  plata  CAS  și  CASS,  mai  trebuie  depusă
această declarație unică? Dacă da, ce rubrici trebuie
să completez? 

În  situațiile  expuse  de  dvs.,  nu  există  obligația
completării  și  depunerii  declarației  unice,  atât  în  ce
privește Capitolul I "Date privind veniturile realizate în
anul 2017" cât și Capitolul II "Date privind impozitul
pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în
România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018 

8 Am venituri din străinătate provenite din dobânzi ale
fondurilor mutuale de la ING. Am un profit pe 2017
de 3,68 lei, și am 3 întrebări:
1.  Primesc  vreo  amendă  dacă  până  astăzi  nu  am
depus declarația?
2.  Am  văzut  ca  sunt  mai  multe  formulare  ale
declarației unice și nu știu exact pe care  trebui să o
completez. Mă puteți ajuta, vă rog? Asta dacă nu  m-
am uitat greșit.
3. Există o sumă de profit sub care nu este necesară
completarea formularului? Repet, am câștigat 3 lei 

Venitul la care faceți referire se declară la Capitolul I
„Date  privind  veniturile  realizate  în  anul  2017”  la
secțiunea  3  „Date  privind  veniturile  realizate  din
străinătate în anul 2017” din Declarația unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice. Termenul de depunere a declarației
este-16.07.2018.  
1.  Ne  depunerea  la  termenul  prevăzut  de  lege  a
declarației  unice  constituie  contravenție  și  se
sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.
2. Declarația o puteți  descărca de la următoul link:
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_
2018.pdf 
sau puteți utiliza PDF inteligent al declarației ce poate
fi descărcat de la următorul link:
https://static.anaf.ro/.../Declarat.../declaratie_unica.ht
ml 
3.  Nu există  ,,o  sumă de profit,,  sub care nu este
necesară completarea formularului. Pentru mai multe
informații  referitoare la  depunerea declarației  unice,
puteți accesa GHIDUL PRIVIND DEPUNEREA ÎN ANUL
2018  A  DECLARAŢIEI  UNICE  privind  impozitul  pe
venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de  persoanele
fizice.  Acesta  este  disponibil  la  următorul  link:
https://static.anaf.ro/.../AsistentaCont.../Ghid_DU_20
18.pdf 

9 Exista obligația depunerii  declarației  unice pentru o
persoana fizică ce a obținut în 2017 venituri salariale,
venituri din drepturi de autor sub cota de 22800 lei
pentru care au fost achitate sănătatea, impozitul pe
venit  și  dividende încasate în  2017 aferente anului
2016 de peste 22800 lei? 

Trebuie  să  completaţi  declaraţia  unică,  respectiv
Capitolul  I  „DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE
ÎN  ANUL  2017”,  pentru  veniturile  din  drepturi  de
proprietate  intelectuale  dacă  impozitul  reţinut  de
plătitorul de venituri nu a fost final. 

10 Profesii  liberale, sistem real , Forma de organizare-
este asociere de 2 persoane, ce formă aleg , nefiind
individual? 

În  cazul  prezentat  de  către  dvs,  se  va  selecta  la
Forma  de  organizare  "Asociere  fără  personalitate
juridică". Din punct de vedere a formularului inteligent
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și a validărilor este corect, dvs trebuie să completați,
doar rd 3 sau rd. 5. 

11 Ca  PFI,  venitul  net  se  determină  in  sistem  real,
depun declarația unică si completez numai Capitolul
II “Date privind impozitul pe veniturile estimate a se
realiza in România si  contribuțiile  sociale datorate”,
6.400 lei.
1. NU datorez CAS si CASS pentru veniturile nete din
comisioane,  6.400  lei  ca  PFI  (fiind  si  salariată,  cu
salariu  mai  mare  de  1900  lei)?
2.  Impozitul  va  fi  6400  x10% =  640  lei.  Corect?
3. Am bonificație de 5% pentru că depun declarația
unică  cu  semnătura  digitală  pe  e-guvernare  și
bonificație  de  5%  pentru  ca  voi  plăti  până  la
15.12.2018. La punctul C- Sumarul obligațiilor fiscale
datorate  la  punctul  2  bonificație  pentru  plata
integrală  a  impozitului  va  fi  32  lei  (640x5%).
Conform declarației trebuie să achit 640-32=608 lei. 
4. Impozitul datorat va fi  640 -32-32=576 lei. Este
corect?
5. Cât trebuie să plătesc: 608 lei (640-5%) conform
declarației sau 576 lei (640-10%) conform exemplului
dat de dumneavoastră.
6.  Dacă  plătesc  576  lei,  cum declar  in  declaratie?
Unde  trec  bonificația  de  5%  pentru  că  depun
declarația  unică  cu  semnătura  digitală  pe  e-
guvernare?  La  capitolul  I  sau  la  capitolul  II?
7. Ce se întâmplă cu bonificația dacă voi realiza mai
mult sau mai puțin fată de 6.400 lei declarați?
8. Veniturile din comisioane (asigurări) sunt activități
de  comerț,  prestări  servicii  sau  profesii  liberale?
Părerile  sunt  împărțite.  Care  căsuță  se  bifează  în
declarația unică? 

Pentru  situația  prezentată,  considerăm că  suma de
6.400 lei este venitul net estimat de dvs pentru anul
2018.
1. Nu datorați  CAS și  CASS, dar puteți  opta pentru
plata CAS și CASS.
2.Impozitul este de 640 lei.
3. Bonificația pentru plata integrală a impozitului până
la  15.12.2018,  inclusiv  se  calculează  astfel:
640x5%=32 lei.
Impozitul pe venit pe care trebuie să îl plătiți până la
15.12.2018  (rd  C.1.1  -  C.1.2)  640  –  32=  608  lei.
Bonificația  de  5%  pentru  depunerea  online  se
calculează  la  depunerea  declaraţiei  unice  în  anul
2019, acordarea acestora fiind condiționtă și de plata
integrală  a  impozitului  pe  venit  până  la  15  martie
2019.

12 Ar fi mult mai benefic sa faceți niște tutoriale (video
sau  text)  prin  care  sa  explicați  cum  trebuie
completată o anumita declarație. Informațiile sa fie
structurate  și  să  conțină  toate  detaliile  necesare
completării de către orice contribuabil.
 Este bine ca faceți sesiuni de asistenta, e o inițiativă
bună. Însă cred ca niște documente/video care pot fi
accesate oricând de către oricine, ar ajuta mai multă
lume. 

În ceea ce privește filmele la care faceți referire au
fost  deja  publicate  pe  această  pagină,  două  filme,
unul referitor la înregistrarea în Spațiul Privat Virtual și
altul  referitor  la  depunerea  declarației  unice.  Vă
asigurăm că vor mai fi disponibile și altele. 

13 În cazul în care PFA pe normă de venit nu depășește
plafonul de 22800 lei și nu dorește plata contribuțiilor
CAS  si  CASS  apar  niște  atenționări,  la  validarea
declarației, declarația este validă și poate fi depusă
numai  cu  completarea  veniturilor  estimate  în  anul
2018 ? 

Chiar dacă ați primit mesaj de atenționare declarația
este validă. 

Dar dacă la momentul de 15 iulie 2018 PFA pe norma
de venit nu depășește 22800 lei nu este obligat să
completeze  și  sa  plătească  CAS  și  CASS  dacă  nu
dorește ? 

Dvs  trebuie  să  aveți  în  vedere  venitul  anual  și
încadrarea în plafonul prevăzut de lege de 22.800 lei. 

14 Cabinet  de  avocat/avocat  ce  trece  la  A.4.  din
declarația unică Cod de identificare fiscală ce trece?
CNP-ul ? sau ce anume? 

În  declarația  unică  se  completează  codul  numeric
personal. 

15 Avocat ce trece în declarație la 1.1.A.5.Sediul/Datele
de  identificare  a  bunului  pentru  care  se  cedează

Da,  se  completează  sediul  unde  vă  desfășurați
activitatea profesională. 
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folosinţa? Sediul? 

16 PFA  pe  norma  de  venit,  ce  trece  la
2.1.2.A.4.Sediul/Datele  de  identificare  a  bunului
pentru  care  se  cedează  folosinţa?  Nu  are  bunuri
pentru care se cedează vreo folosință, trece numai
sediul  sau  ce  trebuie  făcut?  Cod  activitate   CAEN
6203.

În  acest  caz  completează  sediul  de  desfășurare  a
activității. 

17 La  2.2.1.3.Venit  anual  ales  pentru  plata  CAS  este
venitul/plafonul/suma minimă care poate fi aleasă? 

Baza  anuală  de  calcul  al  contribuţiei  de  asigurări
sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care
nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime
brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei unice. 

18 La 2.2.2.Date privind contribuția de asigurări sociale
de sănătate (CASS).Câte luni se completează? Dacă
activitatea  se  desfășoară  pe  durata  întregului  an
trebuie completat 12 luni sau se poate mai puțin sau
ce anume trebuie completat? Activitatea a început-o
anterior anului 2018.

Dacă estimează că realizează venituri peste plafonul
de 22.800 lei, atunci va proceda astfel:
Căsuţa  de  la  lit.  A  "Obţin  venituri  peste  plafonul
minim" - se bifează în cazul în care venitul  estimat
pentru încadrarea ca plătitor de CASS este mai mare
sau cel puţin egal cu plafonul minim stabilit, potrivit
legii.
Rândul "CASS" - se completează cu valoarea rezultată
prin  aplicarea  cotei  de  contribuţie  de  10%,  asupra
plafonului  minim de 12 salarii  minime în vigoare la
termenul de depunere a declaraţiei (pentru anul 2018
termenul este de 16 iulie). 

19 În cazul unui venit estimat pentru 2018 sub 22800
lei, pot opta doar pentru plata CASS nu și a CAS? 

Da, puteți opta doar pentru plata CASS. 

20 În  ce  situații  este  obligatoriu  să  se  atașeze
documente  justificative  odată  cu  depunerea
declarației  unice?  Sau  e  doar  cu  titlu  de
recomandare?  Aș  putea  enumera  câteva  situații  in
care nu știu dacă e obligatoriu / recomandat / nu e
necesar  să  se  atașeze  astfel  de  documente:
1. Adeverința de la locul de muncă pentru justificarea
reducerii  normei  de  venit  cu  50%  in  cazul  unei
persoane fizice autorizate.
2.  Fisa  de  portofoliu  pentru  câștiguri  din  investiții
(plasamente) - pentru justificarea câștigului declarat
3. Contract de chirie / act adițional de prelungire sau
reziliere a contractului - la declararea veniturilor din
chirii 

Documentele  justificative  în  baza  cărora  se  reduc
normele  anuale  de  venit  se  păstrează  la  domiciliul
fiscal-al-persoanei.
Documentele  justificative  care  trebuie  atașate  sunt
prevăzute  și  în  instrucțiunile  de  completare  a
declarației  unice,  ce  pot  fi  vizualizate  la  următorul
link:  
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_
2018.pdf 

Documentul în baza căruia se reduce norma de venit
se  atașează  sau  nu  la  declarația  unică?  (spre
exemplu adeverința de salariat pt reducerea normei
de venit depusă la începutul anului la administrația
financiară, se mai atașează sau nu declarației unice
depuse pe 15 iulie?) 

21 Care este plafonul  de la  care există  obligația  plații
CAS si  CASS? Dacă pentru o PFA,  norma de venit
este 15000 lei pe an si persoana activează tot anul,
există  obligația  completării  declarației  pentru
capitolele acestea si a plații CAS și CASS? 

În situaţia în care norma de venit este sub nivelul a
12  salarii  minime  brute  pe  țară  (22.800  lei),  dvs.
puteți  opta  pentru  plata  contribuţiei  de  asigurări
sociale  de  sănătate  și  a  contribuției  de  asigurări
sociale. 

22 Este  necesară  completarea  declarației  unice  dacă
activitatea  independentă  este  suspendata  din
01.12.2016? 

Nu  se  depune  declarația  unică  in  cazul  când
activitatea s-a suspendat la data de 01.12.2016. 

23 În cazul unei PFA /profesie liberală /medic veterinar. În cazul în care estimați că în anul 2018 veți realiza
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Estimez pentru anul 2018 venituri sub plafonul anual
de 22800 lei.În cazul in care optez pentru asigurare
la sănătate pot alege ca baza de calcul 6 luni *1900
lei ? Am ales aceste 6 luni ținând cont de faptul că
declarația unică va fi  depusă în termen (înainte de
15.07.2017).  Aceste  6  luni  dau  o  asigurare  la
sănătate pe un an ? Sau e obligatoriu să aleg 12 luni
*1900 ? 

venituri  mai  mici  de  22.800  lei,  puteți  opta  pentru
plata CASS, astfel:
-  dacă  depuneți  declarația  unică  până  la  termenul
legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând
valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în
vigoare la data depunerii acesteia;
-  dacă  depuneți  declarația  după  termenul  legal  de
depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea
salariului  de  bază minim brut  pe tară in  vigoare la
data  depunerii  declarației,  înmulțită  cu  numărul  de
luni  rămase  până la  termenul  legal  de  depunere  a
declarației, inclusiv luna în care se depune declarația. 

24 PFA  în  sistem  real,  estimează  pentru  anul  2018,
venituri  impozabile  sub  plafonul  de  22.800  lei  și
optează pentru plata CASS pentru 12 luni (Selectează
în secțiunea 2.2.2 " Obțin venituri sub plafon și optez
pentru plata CASS) ; De ce, în acest caz, în declarația
unică  ,în  secțiunea  C3  "Obligații  privind  CASS
estimată" nu se acorda bonificație de 5% dacă plata
se face pana la 15.12.2018 ? 

Bonificația  pentru  plata  CASS  până  la  data  de
15.12.2018  se  acordă  numai  dacă  obţineţi  venituri
sub plafonul minim dar optaţi să plătiţi CASS la nivelul
plafonului minim. 

Veniturile estimate ale anului 2018 sunt sub plafon
dar optez pt plata cas + cass.În declarația unică sunt
predefinite  formule de calcul  pt rubrica "Bonificație
dacă  impozitul  se  plătește  integral  până  la
15.12.2018+ bonificație dacă CAS se plătește integral
până la  15.12.2018.Când "  ajungem "  la  rubrica  "
BONIFICAȚIE dacă CASS se plătește integral pînă la
15.12.2018 /această rubrică nu are formule de calcul
predefinite  .  De  ce  ?  Trebuie  să  completam  noi,
manual, bonificația ? 

25 PFA cu Norma de Venit din anul 2017, când am plătit
impozit + cas + cass in baza impuneri pe care am
primit-o  anul  trecut  ?   Acum  in  declarația  unică,
trebuie sa completez / bifez si "CAPITOLUL 1. DATE
PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2017" >
"SECȚIUNEA 1:  1.1.Date  privind veniturile  realizate
din România în anul 2017" ? sau completez / bifez
doar "CAPITOLUL 2." care ține de 2018 ? 

Dvs aveți obligația să depuneți declarația unică și să
completați în mod corespunzător Capitolul II - "Date
privind  impozitul  pe  veniturile  estimate/norma  de
venit  a se realiza în România și  contribuțiile sociale
datorate  în  anul  2018".  Menționăm  că  nu  aveți
obligația completării cap. I, secțiunea 1 din declarație
dacă în anul 2017 ați realizat venituri din activitatea
independentă impusă pe bază de norme de venit. 

La  câmpul  "2.1.2.A.5.1.Număr  document"  în  cazul
unei  PFA  normă  de  venit,  se  trece  "Cod  unic  de
înregistrare" de pe "Certificatul de înregistrare" ? sau
ce anume ? 

26 Sunt persoană fizica neautorizată și obțin venituri sub
plafon anul acesta din contracte de prestări servicii,
unde impozitul este reținut la sursă. Vă rog, ce sumă
trebuie sa completez  la estimările  pe anul  2018 în
acest caz (având în vedere ca se reține impozitul la
sursă)?  Trebuie  sa  trec  suma  la  care  s-a  reținut
impozitul la sursă?

În limita informaţiilor oferite de dvs., presupunem că
veniturile  obţinute  se  încadrează  în  categoria
veniturilor din alte surse, iar în acest caz, nu există
obligaţia  completării  şi  depunerii  declaraţiei  unice  -
Capitolul  II  "Date  privind  impozitul  pe  veniturile
estimate/norma de venit  a se realiza în România și
contribuţiile sociale datorate în anul 2018"

27 Pe un certificat de înregistrare sunt o sumedenie de
numere inclusiv seria și nr. actului, în declarația unică
se  cere  numărul  documentului  de  autorizare  a
activității.  Nu  ar  fi  oportun  sa  se  specifice  care
număr, măcar in căsuța de ajutor a câmpului? 

Stimate  domn,  în  instrucțiunile  de  completare  a
declarației unice, care sunt deja disponibile pe site-ul
nostru  este  explicată  concret  modalitatea  de
completare a fiecărei rubrici din declarația unică. Vă
redăm mai jos, exemplul în cazul în care o persoană
trebuie să completeze rubrica la care faceți referire, în
cap. I, secțiunea I:
Rd.  6  Documentul  de  autorizare/Contractul  de
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asociere/închiriere - se înscriu numărul documentului
care  atestă  dreptul  contribuabilului  de  a  desfășura
activitate  independentă,  potrivit  legii,  și  data
emiterii-acestuia.
a)  Contribuabilii  care  desfășoară  activități  în  cadrul
unei  asocieri  completează  numărul  sub  care
contractul  de  asociere  a  fost  înregistrat  la  organul
fiscal,  precum  și  data  înregistrării  acestuia;
b) Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea
folosinței  bunurilor  înscriu  numărul  sub  care  a  fost
înregistrat  la  organul  fiscal  contractul  încheiat  între
părți  și  data  înregistrării  acestuia.
Instrucțiunile de completare a Declarației unice pot fi
accesate-la-următorul-link:
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_
2018.pdf 

28 În vederea completării declarației unice, vă rugăm să
ne lămuriți si pe noi cu privire la dispozițiile art. 174
pct.  17  si  18  din  Codul  fiscal.  Respectiv,  până  la
urmă, care este plafonul anual și mai ales condițiile
de la care exista obligația plății CASS ? 22800 lei sau
6 salarii minime brute pe tara? Întrebăm pentru că
pct.  17  si  18  momentan  nu  ne  sunt  clare.  Spre
exemplu, dacă într-un an se realizează venituri sub
nivelul sumei de 22800 lei, și nu există nici calitatea
de salariat, practic se realizează venituri sub plafon
dar,  în  anul  următor  sunt  totuși  obligat  sa  plătesc
CASS  la  nivelul  a  6  salarii,  dacă  estimasem  în
declarație că voi realiza 12 salarii și nu am realizat
sau  cum?  Dacă  nu  se  realizează  și  nici  nu  se
estimează venituri  peste plafon în declarația  unică,
anul următor nu există obligația plății CASS sau CAS
nu?  Aceeași întrebare si pt CAS care este plafonul de
la care există obligația plății CAS? 

Dacă  estimaţi  pentru  anul  2018  un  venit  peste
plafonul  de  22800  lei,  iar  venitul  realizat  este  sub
plafon, iar în anul fiscal 2018 nu aţi avut calitatea de
salariat,  datoraţi  contribuţia  de  asigurări  sociale  de
sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii
minime  brute  pe  ţară  şi  depuneţi  declaraţia  unică
până la data de 15 martie inclusiv a anului următor
celui de realizare a veniturilor, în vederea definitivării
contribuţiei  de  asigurări  sociale  de  sănătate.
Baza  anuală  de  calcul  al  contribuţiei  de  asigurări
sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care
nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime
brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei. 

 Când am obligația să depun declarația completând
capitolul corespunzător? 

Termenul  de  depunere  a  declarației  unice  pentru
veniturile realizate în anul 2018 este 15 martie 2019. 

29 PFA, normă de venit, activitate suspendată la ONRC
în august 2017, depusă suspendare și la ANAF tot în
august  2017,  există  decizia  de  recalculare  a
impozitului.  Același  PFA reia activitatea în februarie
2018 cu  schimbare  tip  impozitare  la  venit  realizat,
cum depune declarația unică? Pentru 2017 (capitol I)
mai  completează  ceva?  Sau  numai  estimativul  pe
2018 (capitol II)? 

În  declaraţia  unică  trebuie  să  completaţi  numai
Capitolul II. 

30 În privința CAS-ului, in declarație 2.2.1. Date privind
contribuția  de  asigurări  sociale  (CAS)  si  la
2.2.1.3.Venit anual ales pentru plata CAS ce trebuie
completat în cele 2 situații?
a) Dacă estimez venitul peste plafonul de 228000 ce
completez? venitul estimat? sau plafonul de 22.800?
sau pot si o sumă mai mică de plafonul de 22800? 
b)  De  asemenea,  dacă  obțin/estimez  venituri  sub
plafonul  de 22800 si  optez totuși  pt  plata CAS, ce
trec  la  2.2.1.3.Venit  anual  ales  pentru  plata  CAS?
Care este suma minimă pe care am voie să o trec?
Pot trece sume sub plafon sau nu am dreptul? Dacă
trec sume sub plafon îmi apare o atenționare. Practic,
ce sumă minimă am dreptul  legal  de a o trece ca

Pentru  situațiile  prezentate  se  procedează  astfel:
a) În situația în care venitul estimat este mai mare
decât  plafonul  de  22.800  lei,  veți  completa  venitul
ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul a 12
salarii  minime  brute  pe  țară  (22.800  lei).
b)  În  situația  în  care  venitul  estimat  este  mai  mic
decât  plafonul  de  22.800 lei,  și  optați  pentru  plata
contribuției de asigurări sociale, veți completa venitul
ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul a 12
salarii minime brute pe țară (22.800 lei). 

6

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf


Nr.
Crt. Întrebare Răspuns

opțiune în această variantă? 

31 Ce  trebuie  trecut  în  declarația  unică  pct.  2.2.2.1.-
Total  venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de
CASS? Sau suma pe care o estimez pentru venitul
pentru 2018 sau ce sumă?
-  deasemenea,  pentru  ambele  situații  referitor  la
CASS dacă se depășește plafonul de 22800 lei, care
este  numărul  de  luni  pe  care  sunt  obligată  să  îl
completez  în  declarație?  12  luni  sau  mai  puține?
- dacă nu se depășește plafonul si optez totuși pentru
plata CASS; 
-aceeași  întrebare declarația mă obligă să scriu eu
numărul  de  luni  -  ce  număr  de luni  am dreptul  și
obligația legală să îl trec? 

În situația în care estimați un venit net cel puțin egal
cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară (22.800
lei),  veți  completa la pct 2.2.2.1. acest venit și  veți
datora contribuția de asigurări sociale de sănătate la o
bază  de  calcul  reprezentând  nivelul  a  12  salarii
minime  pe  țară.  Dacă  activitatea  începe  în  cursul
anului, veți datora CASS proporțional cu numărul de
luni de activitate.
În situația în care estimați un venit sub nivelul a 12
salarii  minime  brute  pe  țară  (22.800  lei),  veți
completa  la  pct.  2.2.2.1.  acest  venit  și  puteți  opta
pentru  plata  CASS  pe  care  o  veți  datora  astfel  :
- dacă depuneți declarația unică până la data de 15
iulie  2019,  veți  datora  CASS  la  o  bază  de  calcul
reprezentând  valoarea  a  6  salarii  de  bază  minime
brute pe țară
- dacă depuneți declarația unică până după data de
15 iulie 2019, veți  datora CASS la o bază de calcul
echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut
pe țară, înmulțită cu numărul de luni rămase până la
termenul legal de depunere a declarației unice pentru
veniturile realizate în anul 2018, inclusiv luna în care
se depune declarația, respectiv 15 martie 2018. 

32 PFA  care  determină  venitul  net  in  sistem  real,
datorează contribuții de asigurări sociale si contribuții
de asigurări sociale de sănătate doar dacă venitul net
realizat este sub valoarea a 12 salarii minime brute
pe  țară,  prin  venit  net  înțelegându-se  venituri
realizate din care se scad cheltuielile deductibile , sau
sintagma  venituri  realizate  se  refera  la  veniturile
brute realizate. 

În cazul  prezentat de către dvs se va ține cont  de
venitul  net,  adică  venit  brut  minus  cheltuieli
deductibile. 

33 PFA in sistem real care are autorizate 5 coduri CAEN,
dar care nu a obținut venituri decât pe două din ele
in 2017 si estimează că va obține doar dintr-unul, în
anul  2018  ,  în  ambele  cazuri  sub  22800  lei,
completează declarația unică pe zero pentru codurile
CAEN pentru care nu are activitate? 

În  declarația  unică  veți  înscrie  doar  codul  CAEN al
activității principale si totodată, veți estima un singur
venit  net  pentru  toate  codurile  CAEN  pentru  care
sunteți autorizat ca PFA. 

34 Încerc sa downloadez formularul unic PDF (logat fiind
in cont) și îmi apare o eroare de genul (Please wait...
If  this  message  is  not  eventually  replaced  by  the
proper contents of the document, your PDF viewer
may not be able to display this type of document...
etc)  Menționez  ca  Adobe  reader  este  la  zi.  Exista
solutii? 

În  cazul  în  care  utilizați  navigatoarele  de  internet
Chrome sau Opera, după ce dați  click pe link-ul  de
descărcare „soft A” al Declarației Unice, este necesar
să  apăsați  combinația  de  taste  Ctrl+J,  accesând  în
acest  mod istoricul  descărcărilor.  Pentru  a  deschide
fișierul PDF descărcat, în browser-ul Chrome va trebui
să  dați  click  pe  „Show  in  folder”  iar  în  browser-ul
Opera este necesar să executați click cu butonul din
dreapta al mouse-ului pe fișierul descărcat și selectați
„Show in folder”. Se va afișa o nouă fereastră, unde
veți regăsi fișierul descărcat pe care îl veți deschide cu
aplicația  Adobe  Reader  executând  dublu-click  pe
acesta. În cazul în care utilizați navigatoarele Edge,
Firefox sau Vivaldi, după ce veți face click pe link-ul de
descărcare al Declarației Unice vi se va oferi opțiunea
de  a  salva  fișierul  PDF  (istoricul  descărcărilor  este
disponibil  și  în  aceste  browsere  prin  combinația  de
taste  Ctrl+J).  După  salvarea  fișierului  PDF
( declaratieUnica_03072018.pdf ) îl  veți  deschide cu
aplicația  Adobe  Reader  executând  dublu-click  pe
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acesta,  în  directorul  în  care  a  fost  descărcat.
O metodă alternativă  este  executarea  unui  click  cu
butonul  din  dreapta  al  mouse-ului  pe  link-ul  de
descărcare „soft A” al Declarației Unice și din meniul
contextual alegeți „Save target as ...” , „Save linked
content  as...”  sau  „Save  link  as  ...”,  în  funcție  de
navigatorul pe care îl folosiți. 

35 Să  înțeleg  exact,  formularul  care  se  completează
online este disponibil doar pentru cei care au acces la
spațiul  virtual? Eu am căutat formularul  pe site- ul
ANAF  dar  am  găsit  doar  varianta  printabilă.  În
aceeași ordine de idei, pentru a avea cont pe spațiul
virtual am înțeles că ar fi trebuit sa primim prin poștă
niște instrucțiuni si mai multe detalii, pe care nu le-
am primit încă, nu cred ca le vom primi până în data
de 15 iulie, ceea ce înseamnă că nici nu vom avea
cum să beneficiem de acea bonificație de 5% pentru
depunerea online       

Formatul  PDF  inteligent  a  Declarației  unice  este
disponibil  tuturor  și  se  poate  descărca  accesând
adresa
https://static.anaf.ro/.../Declarat.../declaratie_unica.ht
ml
Prin Spațiul Privat Virtual și prin intermediul site-ului
www.eguvernare.ro se  poate  transmite  electronic
declarația.unică.  
În  ceea  ce  privește  ,,instrucțiunile,,  la  care  faceți
referire,  dacă  nu  ați  primit  scrisoarea  transmisă  de
Ministerul Finanțelor Publice și nici nu dețineți un act
administrativ  fiscal  cu  care  să  puteți  efectua
procedura de înregistrare în Spațiul Privat Virtual fără
a vă deplasa la sediul organului fiscal, vă informăm că
singura opțiune rămasă pentru înregistrarea în acest
serviciu este cea cu „aprobare la ghișeu”. În această
situație  trebuie  să  completați  formularul  de
înregistrare  în  Spațiul  Privat  Virtual,  disponibil  la
adresahttps://www.anaf.ro/InregPersFiz.../formularInr
egistrare.jsp , selectând la tipul aprobării „Aprobare la
ghișeu”.  După  completarea  formularului  online,  veți
acționa butonul „Continuă” și va fi afișat un număr de
înregistrare. Cu acest număr și cu actul de identiate
vă puteți prezenta la orice unitate fiscală pentru a se
efectua  verificarea  și  aprobarea,  în  cazul  în  care
datele introduse de dumneavoastră corespund cu cele
din cartea de identitate. Vă rugăm să aveți în vedere
că aveți la dispoziție zece zile pentru a vă prezenta la
ghișeu  pentru  aprobare.  Dacă  acest  termen  este
depățit  va  trebui  să  reluați  procedura  mai  sus
prezentată. 

36 PFA la normă de venit 23000 lei, deschis din 2010 am
următoarele întrebări :
 
1.  La cap 2,  rd 2.1.2.  B2 Norma ajustată conform
Cod fiscal se trece 0 sau 23000 lei, în cazul în care
nu se aplică coeficienți de corecție?
2. Intenționez să depun declarația online până pe 16
iulie 2018 si plătesc integral impozitele și contribuțiile
pana  pe  15  decembrie  2018.  Din  HG  354/2018
înțeleg că se scade direct 10% la ultima plată si din
răspunsurile  dvs  anterioare  înțeleg  că  se
regularizează anul viitor. Întrebarea mea e dacă se
trece procentul de 10% la sumarul obligațiilor fiscale
in loc de 5%? Sau trec la bonificații  5% și plătesc
10% bonificații cf HG 354/2018? 

La  rândul  2.1.2.B.2.Norma  ajustata  potrivit  Codului
Fiscal nu veți completă nimic, în cazul expus de dvs. 
2.  Valoarea  bonificației  se  stabilește  de  către
contribuabil și se înscrie în mod distinct în declarația
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoane fizice. Bonificațiile pentru plata
anticipată a impozitului trebuie înscrise în Declarația
Unică  în  secțiunea  „Sumarul  obligațiilor  fiscale”  în
rubricile fiecărui tip de bonificație, iar plata impozitului
estimat  se  va  face  conform  sumelor  înscrise  în
câmpurile  „Impozit  pe  venit  de  plată  până  la
15.12.2018”,  „CAS  de  plată  până  la  15.12.2018”,
respectiv „CASS de plată până la 15.12.2018”. 

37  PFA înființat în 2018, care a depus D220, mai trebuie
sa depună declarația unica? 

Da,  trebuie  completat  Capitolul  II  “Date  privind
impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se
realiza în românia și contribuțiile sociale datorate în
anul 2018” din Declarația unică și înregistrată până la
data de 16 iulie 2018. 
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38 O persoană suspendată de mai multi ani (deci care
nu  depune  declarația  pentru  anul  anterior)  are
obligatia depunerii declarației unice? 

Dacă  persoana  în  cauză  s-a  suspendat  în  anii
anteriori, nu are obligația depunerii declarației unice. 

39 În  situația  obținerii  de  venituri  din  activități
independente (în anul 2018 mai mari de 22.800 lei),
de  pe  teritoriul  României  de  către  un  titular  al
activității  care  este  nerezident,  având  rezidența
fiscală în Italia, din punctul de vedere al declarației
unice, la capitolul II, Secțiunea 2.1 sau 2.2 trebuie sa
completeze  ceva,  având  în  vedere  ca  a  depus
chestionarul  de  rezidență  și  plătește  contribuțiile
sociale în Italia ? 

În  limita  informațiilor  furnizate,  vă  informăm că  în
situația  în  care  sunteți  asigurat  la  sistemul  de
asigurări  sociale  din  Italia  nu  aveți  calitatea  de
contribuabil la sistemul de asigurări  sociale, întrucât
se respectă prevederile legislației europene aplicabile
în  domeniul  securității  sociale,  precum  și  ale
acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte. 

40 Pentru  venitul  anual  estimat  pentru  anul  2018 din
activități  independente,  presupunând  că  se
depășește plafonul pt CAS și CASS, bonificația de 5%
pentru plata până la 15 decembrie 2018 se aplică și
contribuțiilor sociale? Conform formatului declarației
unice, așa înțeleg. Dacă da, care este baza legală? 

Vă rugăm să aveți în vedere prevederile art. 151, alin.
22 și art. 174, alin. 22 

41  PFA cu activități agricole cu normă de venit, dar si
cu  sistem  real  pentru  vânzare.  În  2018,  în  total
estimat  venituri  impozabile  sunt  sub  plafonul  de
22.800 lei; nu are obligația plății  CAS și CASS. Dar
dacă poate opta pana la 15 iulie 2018 pentru plata
CASS pentru 6 luni este asigurat pentru tot anul 2018
? 

Persoana în cauză poate opta pentru plata CASS. 

42 În  cazul  în  care  în  2017  am  încasat  o  sumă  din
drepturi de autor în cazul căreia s-a reținut la sursă
contribuțiile pe care cesionarul trebuia să le plătească
în numele cedentului, conform legislației in vigoare,
trebuie să declar această sumă din drepturi de autor
în formularul unic sau nu? 

În  acest  caz,  obligaţia  completării  şi  depunerii
Declaraţiei unice - Capitolul I - "Date privind veniturile
realizate în anul 2017", există în situaţia în care nu s-a
optat pentru stabilirea impozitului, ca impozit final.

43 Am depus  declarația unică pentru veniturile estimate
pe anul 2018 respectiv  zero lei.  Astăzi  am găsit  în
poștă  titlul  executoriu  si  somație  să  plătesc  50  lei
pentru anul 2018.

Pentru a obține informații cu privire la somația și titlul
executoriu  la  care  faceți  referire,  trebuie  să  luați
legătura cu organul fiscal.

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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