
Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili

www.anaf.ro

Sesiune de asistență
Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente

realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018 

 

 

11 iulie 2018



Completarea Declarației Unice pentru veniturile din activități independente
realizate în anul 2017 și/sau estimate pentru anul 2018  

- sesiuni de asistență și îndrumare online -
11.07.2018

Întrebare Răspuns

1 PFA  care  a  depus  în  ianuarie  2018  atât
declarația 200 cat și declarația 220 ，si dorește
modificarea venitului estimat pt 2018 trebuie să
depună  declarația  unica  rectificativa  (pentru
2018)?  Menționez  ca  în  spațiul  virtual  apare
emisa Decizia pentru plata impozitului an 2018
cu termene de plata - care doresc și consider
conform legislației  actuale ， că trebuie sa fie
anulată ! În concluzie declarația unica pentru
anul 2018 trebuie să fie rectificativa? 

Dacă  ați  depus  declarația  200  pentru  anul  2017  până
la  data  de  23  martie  2018,  nu  mai  aveți  obligația
completării  cap.  I  din  declarația  unică.  În  ceea  ce
privește  declarația  220,  dvs  trebuie  oricum  să  depuneți
Declarația  unică  privind  impozitul  pe  venit  si  contribuțiile
sociale,  completând corespunzător cap. II.  Însă în situația
expusă,  dvs  veți  depune  declarația  unică,  în  care  veți
completa  cap.  I  si  cap.  II,  aceasta  înlocuind  formularele
depuse deja. Impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018 prin
decizii de plăți anticipate emise în temeiul Legii nr. 227/2015,
cu  modificările  și  completările  ulterioare,  și  comunicate
contribuabililor se anulează, din oficiu, de către organul fiscal
central  competent, prin emiterea unei decizii  de anulare a
obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului. 

2 1.PFI cu contract activitate sportiva , cum se
declara  estimatul  pentru  anul  2018  având  în
vedere ca începând cu 01.04.2018 contribuțiile
și impozitul se rețin de către plătitorul de venit.
Până la ce data se depune declarația unică cu
estimatul  pentru  2018?            
În  acest  caz  mai  exista  obligativitatea
funcționarii  PFI  (  toate  obligațiile  fiscale  sunt
reținute  de  plătitorul  de  venit)  sau  poate  fi
radiat?  
2.PFA care se suspenda în 30.06.2018 , cum se
declara  estimatul  pentru  2018  ?
Proporțional  cu  lunile  lucrate  ?  Se  împarte
venitul  obținut la 6 luni  ? Se plătește CAS și
CASS ? 

În  cazul  prezentat  de  dvs,  pentru  veniturile  obținute  din
contractul  de  activitate  sportivă,  încheiat  potrivit  Legii  nr.
69/2000, cu modificările și completările ulterioare, realizate,
în anul 2018, până la data intrării de 30 martie 2018 (data
intrării  în  vigoare  a  OUG  25/2018)  aveți
obligația  să  depuneți  declarația  unică,  cap.  I,  să
efectuați  calculul  venitului  net  potrivit  art.  68  din
Legea  nr.  227/2015,  cu  modificările  și  completările
ulterioare,  să  determinați  și  să  plătiți  impozitul  până
la data de 15 martie 2019 inclusiv.                     
Pentru  veniturile  realizate  în  anul  2018  din  contractul
de  activitate  sportivă,  începând  cu  data  de  30  martie
2018,  obligațiile  privind  calcularea,  reținerea  la  sursă,
plata  și  declararea  impozitului  revin  plătitorului  de
venit  (fiind  cele  prevăzute  la  art.  68^1  din  Legea  nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  și
completările  ulterioare).                         
Pentru  veniturile  realizate  în  anul  2018  de  către
persoanele  fizice  în  baza  contractelor  de  activitate
sportivă,  pentru  care  contribuția  de  asigurări  sociale
și  contribuția  de  asigurări  sociale  de  sănătate  se  rețin
la  sursă  de  către  plătitorul  de  venit,  acesta  are
obligația  ca  până  la  data  de  15  martie  2019  inclusiv
să  stabilească,  să  rețină,  să  plătească  și  să  declare
contribuțiile  anuale  datorate  de  beneficiarul  de  venit
pentru anul 2018. 

3 O  Întreprindere  individuală  care  desfășoară
activitate  pe  agricultura,  norma  de  venit,
depune aceasta declarație? 

Dvs  aveți  obligația  depunerii  declarației  unice  prin
completare corespunzătoare a cap. II. 

4 Dacă  la  începutul  anului  pentru  o  persoană
fizică independentă s-a depus declarație 200 si
220 mai trebuie completata declarația unica? 

Dacă  ați  depus  declarația  200  pentru  anul  2017  până
la  data  de  23  martie  2018,  nu  mai  aveți  obligația
completării  cap.  I  din  declarația  unică.  În  ceea  ce
privește declarația 220, dvs trebuie să depuneți  Declarația
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unică  privind  impozitul  pe  venit  si  contribuțiile  sociale,
completând corespunzător cap. II. 

5 Depunerea declarației se poate face doar dacă
ai un certificat digital? pe site-ul http://www.e-
guvernare.ro ? fără certificat digital  nu o pot
depune online? 

Puteți  depune  declarația  pe  www.e-guvernare.ro sau  prin
intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual, însă pentru a o
depune prin intermediul acestuia trebuie să vă înregistrați în
prealabil.  Pentru  a  vă  înregistra  în  Spațiul  Privat  Virtual,
puteți  accesa  tutorialul  accesibil  la  următorul  link:
https://www.youtube.com/watch?v=cC1CuUHJr9Q

6 In cazul unei persoane fizice ce obține in anul
2018 venituri  din  drepturi  de  autor  de  la  un
singur platitor de venit, iar valoarea estimata a
acestora este sub plafonul de 12 salarii minime,
inteleg ca nu este obligată să depună declarația
unică.  Platitorul  de venit  insă este obligat  să
rețină impozitul pe venituri si sa il declare prin
lunar D112? 

Într-adevăr,  în  cazul  prezentat  de  dvs.,  nu  există  obligaţia
depunerii Declaraţiei unice, declararea impozitului revenindu-i
plătitorului de venit, prin declaraţia 112.                          
De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri nete
din drepturi de proprietate intelectuală care nu se încadrează
în plafonul reprezentând cel puţin 12 salarii minime brute pe
ţară,  pot  opta  atât  pentru  plata  contribuţiei  de  asigurări
sociale cât şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, prin depunerea Declaraţiei unice până la data de 16
iulie 2018. 

7 În ianuarie 2017 nu am avut obligația depunerii
declarației 600 iar la final de 2017 venitul net
realizat  este  mai  mare  decât  plafonul  stabilit
pentru CAS în 2017 (35%×salariu mediu brut).
Întrucât în declarația unică pentru 2017 nu pot
opta  pentru  o  cota  de  CAS  (10.5  sau  cota
integrala), cu ce cota de CAS va calcula și va
trimite ANAF decizia de impunere pentru 2017?

Ca  urmare  a  depunerii  declarației  unice,  prin  care  veți
declara veniturile  realizate în anul 2017, în  cap I,  organul
fiscal va emite decizia de impunere anuală în care va aplica
cotele prevăzute de legislația în vigoare în anul 2017. 

8 Dacă  am  certificat  digital  cu  acces  în  SPV
pentru  două peroane  fizice  autorizate,  de  ce
pot să depun declarația unica doar pentru PFA-
ul meu? Cealaltă persoana care are PFA trebuie
să  se  deplaseze  la  sediul  ANAF?  Precizez  că
pentru cealaltă persoană sunt reprezentant pe
CIF.

Dumneavoastră  fiind  reprezentant  al  persoanei  fizice
autorizate, puteți efectua pentru aceasta, în serviciul Spațiul
Privat  Virtual,  numai  operațiuni  pe  codul  de  identificare
fiscală.
Nu puteți depune Declarația unică pentru acestă persoană,
având  în  vedere  că  declarația  se  completează  cu  codul
numeric  personal  al  contribuabilului,  cod  pentru  care  nu
sunteți înregistrat ca reprezentant. 

9 Pentru  un  pensionar  -  persoană  fizică  ce
realizează venituri din activități independente și
depune declarația unică pe normă de venit din
activități independente, este obligat și la plata
CASS?  Dacă  da,  care  este  valoarea  de  plată
aferentă încadrării/depășirii plafonului? 

Dacă  valoarea  normei  de  venit  din  anul  2018  depășește
plafonul de 22.800 lei, atunci persoana în cauză va completa
cap II, secțiunea I și secțiunea II în mod corespunzător. 

10 O  persoana  fără  venituri  este  obligată  să
completeze declarația  unică în  privința CASS?
Sau este numai optional? 

Următoarele  persoane  fizice  POT  OPTA  pentru  plata
contribuției:
a)  persoanele  fizice  care  au  estimat  pentru  anul  curent
venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b)
- h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170 alin.
(2)  din  Codul  fiscal;                   
b)  persoanele  fizice  care  nu realizează  venituri  de  natura
celor prevăzute la art. 155 și nu se încadrează în categoriile
de persoane exceptate de la plata contribuției de asigurări
sociale de sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1) din Codul
fiscal. 

11  În Declarația unică, la  cheltuieli  deductibile,
nu mai există rubrică dedicată CAS și CASS. Mai
sunt aceste cheltuieli deductibile? 

Potrivit  art.  118, alin.  2 din Codul  fiscal,  pentru veniturile
prevăzute la art. 61 lit. a) și a^1) din Codul fiscal, respectiv
veniturile  din  activități  independente  (definite
conform  art.  67)  si  venituri  din  drepturi  de
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proprietate  intelectuală  (definite  potrivit  art.70),
venitul  net  anual  impozabil  se  determină  prin
însumarea  tuturor  veniturilor  nete  anuale  recalculate,
din  care  se  deduce  CAS  datorată.  Așa  cum  reiese  din
art.  118  doar  CAS  este  deductibilă,  CASS  nefiind
deductibilă  la  calculul  venitului  anual  impozabil.
Prevederile  legale  mai  sus  menționate  pot  fi
consultate  la  următorul  link:
https://static.anaf.ro/.../Cod_fiscal_norme_25062018.htm 

12 Pentru  o  persoană  fizică  autorizată  care
realizează venituri pe norma din venit agricol,
dar care valorifica produse în anul 2017 care nu
intra  la  norma  de  venit,  PFA  va  completa  și
venitul  realizat  aferent  acestora  pentru  anul
2017  (secțiunea  1.1.),  sau  completează  doar
secțiunea 2.1.3 cu suprafețele ce intra la norma
de venit? 

În  cazul  prezentat  de  dvs.,  pentru  veniturile  obţinute  din
valorificarea  produselor  în  anul  2017,  nu  există  obligaţia
completării şi depunerii Declaraţiei unice – Capitolul I – Date
privind  veniturile  realizate  în  anul  2017.
Totodată,  pentru  veniturile  anului  2018,  veţi  completa
Declaraţia unică – Cap. II – Secţiunea 1 Subsecţiunea 2 iar
în cazul în care norma de venit este cel puțin egal sau mai
mare decât plafonul de 22.800 lei, veţi completa şi Cap. II –
Secţiunea 2 Subsecţiunea  2,  în  vederea calculului  şi  plăţii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

13 Pentru  indemnizația  de  fost  parlamentar  ,
considerata ca făcând parte din Alte venituri ,
pot  declara  CASS  la  nivelul  minim  de  12
luni*190 lei  sau este obligatoriu pentru suma
bruta obținută ( aceasta depășește 22800)? 

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de
sănătate în cazul expus o reprezintă echivalentul a 12 salarii
minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației. 

14 În cazul  în  care venitul  declarat  estimat este
sub pragul de 22.800 lei, dar venitul realizat în
2018  va  depăși  acest  prag,  va  exista  o
regularizare ulterioară a CAS și CASS? 

Întrucât nu specificați concret la ce categorie de venituri vă
referiți,  vă  facem cunoscute  următoarele:              
-  În  ceea  ce  privește  CASS:                
În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul
curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe
surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12
salarii  minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat
realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe
țară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția,
acestea  datorează  contribuția  de  asigurări  sociale  de
sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe țară și au obligația
depunerii declarației unice, cap. I, până la data de 15 martie
inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în
vederea  definitivării  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate.  
-  În  ceea  ce  privește  CAS:                          
În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul
curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la
art. 137 alin. (1) lit. b) și b1), respectiv:                     
- venituri din activități independente, definite conform art. 67
și
- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite la
art. 70, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (3)
din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai
mic  decât  nivelul  a  12  salarii  minime  brute  pe  țară,  iar
venitul  net  anual  cumulat  realizat  este  cel  puțin  egal  cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la data
depunerii declarației prevăzute la art. 120, acestea datorează
contribuția  de  asigurări  sociale  și  au  obligația  depunerii
declarației unice, cap. I, până la data de 15 martie inclusiv a
anului  următor  celui  de  realizare  a  veniturilor  în  vederea
definitivării contribuției de asigurări sociale. În declarație se
completează venitul ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară. 

15 Declarația unica se depune dacă în 2018 am În  ceea  ce  privește  veniturile  din  drepturi  de  proprietate
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venituri din salariu ( contract de munca), dar și
din drepturi de autor care depășesc 22.800 lei?
Pentru venituri din drepturi de autor se retine
la sursa impozitul aferent. 

intelectuală aferente anului 2018, în cazul în care plătitorul
de  venit  are  obligația  să  calculeze,  să
rețină,  să  plătească  și  să  declare  contribuția  de
asigurări  sociale,  nu  aveți  obligația  completării
declarației unice. 

16 O  activitate  independenta  care  a  fost
suspendata în decembrie 2017 și pentru care în
februarie 2018 s-a depus declarația 200, este
obligata sa depună declarația unica? Menționez
ca în anul 2018 , activitatea este în continuare
suspendata. 

În cazul expus, declarația 200 rămâne valabilă. 

17 O persoană fizică autorizată cu norma de venit,
salariat  cu  8  ore  și  venituri  din  chirii  care
cumulat depășesc 22800 lei trebuie sa bifeze la
CAS  și  sa  plătească  pensia  pentru  2018?
Contribuțiile aferente persoanei fizice autorizate
se declara la 50% din norma de venit, corect? 

În  cazul  prezentat,  dacă  veniturile  estimate  depășesc
plafonul de 22.800 lei, atunci aveți obligația completării cap
II, în mod corespunzător, pentru stabilirea impozitului  și a
contribuției de asigurări sociale de sănătate. Contribuția de
asigurări  sociale  se  datorează  doar  pentru  veniturile  din
activități independente și numai în condițiile în care venitul
estimat este cel puțin egal sau mai mare decât plafonul de
22.800 lei. În acest caz veți completa cap II și pentru CAS. 

18 Pentru plafon sub 22800  lei  și  optez pentru
CASS, în cazul în care trec 12 luni nu mai apare
bonificația de 5% pentru transmitere prin SPV.
Trebuie sa trec 6 luni sau 12 luni?

Bonificația  de 5% pentru  depunerea declaraţiei  unice prin
mijloace electronice, se calculează la depunerea declaraţiei
unice în anul 2019 pentru veniturile realizate în anul 2018. 

19 O persoană fizică autorizată care în 2018 nu a
avut activitate și a radiat PFA-ul în Iunie 2018,
ce completează în declarația unica în afara de
regularizarea pe 2017?? 

Persoana  fizică  trebuie  ca  in  30  de  zile  de  la  încetarea
definitivă a activității să depună declarația unică. 

20 PFA care a depășit  plafonul  de 22800 lei  din
servicii și care are contract de munca cu norma
întreagă bifează CAS în declarația unica și este
obligat sa plătească (5700/an) sau nu? 

Pentru anul 2018, da, este obligat să plătescă. 

21 Dacă un PFA  cu norma de venit s-a înființat în
martie 2018 și a depus la înființare declarația
220,  mai  trebuie  sa  depună  acum  declarația
unica? 

In  cazul  prezentat  de  către  dumneavoastră  trebuie  să
completați Capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile
estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în  românia  şi
contribuţiile  sociale  datorate  în  anul  2018”  din  Declarația
unică. 

22 Am  completat  și  depus  Declarația  Unica  pe
data de 6 iulie. În contul meu din Spațiul Privat
Virtual  îmi  apăreau plățile pe anii  anteriori  în
format  digital,  precum  și  declarația  unica
depusa pe 6 și recipisa. Ieri, după mentenanța
site-ului,  au  dispărut  TOATE  documentele:
recipisa,  plați,  declarație,  tot.               

Se pare ca este o eroare tehnica apăruta la mai
multe persoane, întrucât nu sunt singura care a
sesizat acest lucru. Întrebarea mea este: ce se
întâmplă?  Depun  din  nou  Declarația  Unica,
chiar  dacă  am depus-o cu  succes  vineri?  Nu
vreau sa ma impozitați  de doua ori  pentru o
eroare  tehnica,  și  vreau sa  știu  de  ce  mi-au
dispărut  documentele  și  dovezile  plăților  din
senin, de pe o zi  pe alta.                  

Declarațiile  depuse  de  dumneavoastră  se  regăsesc  în
sistemul  informatic,  însă,  datorită  numărului  mare  de
utilizatori  ce  accesează  serviciul  Spațiul  Privat  Virtual  în
această  perioadă,  este  posibil  ca  sistemul  informatic  să
prezinte erori de afișare. 

23 Dacă sunt angajat cu un contract de munca cu
norma întreagă (8 ore/zi) la un angajator și în
același  timp  am  un  contract  de  drepturi  de

Întrucât în anul 2017 ați optat pentru reținerea impozitului
de  16  %,  acesta  reprezentând  impozit  final,  nu  aveți
obligația  completării  Cap.I  din  Declarația  unică.
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autor  cu  același  angajator,  mai  trebuie  sa
depun Declarația Unica? Menționez faptul ca în
2017  s-a  practicat  stopajul  la  sursa  (atât
impozitul,  cat  și  asigurările  sociale  și  de
sănătate).  
Cumulat plata pe drepturi de autor depășește
cuantumul  de 22.800 lei.  Dar  aceste drepturi
de  autor  sunt  plătite  de  același  angajator  la
care am contract de munca. 

Din  cele  prezentate  de  dvs,  presupunem că  în  fapt  doriți
clarificări  cu  privire  la  contribuțiile  sociale.  Astfel,  vă
informăm că începând cu data de 23.03.2018, persoanele
fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor
nu datorează contribuția de asigurări  sociale  (CAS) pentru
veniturile  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală.  De
asemenea,  persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din
salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de
proprietate  intelectuală  sunt  exceptate  de  la  plata
contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). 

24 Cum se completează o declarație rectificativa?
Se completează toate datele din cea inițială sau
doar corecțiile de făcut? 

Declarația  rectificativă  se  completează  înscriindu-se  toate
datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării,
inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială. 

25 Dacă doresc sa depun declarația direct la ANAF,
numai  în  format  hârtie,  pot  folosi  formularul
PDF inteligent  de  aici?                   ?
https://static.anaf.ro/.../Declarat.../declaratie_u
nica.html 

Puteți  depune Declarația  unică la  sediul  unității  fiscale,  în
format hârtie, utilizând pentru completare formularul de la
adresa web indicată de dumneavoastră. 

26 PFA  înființat  în  anul  2018  ,  care  a  depus
declarația  600  și  declarația  220  la  începutul
anului,  are  obligația  de  a  depune  declarația
unica pana la data de 15 iulie 2018? 

În acest caz, există obligaţia depunerii Declaraţiei unice până
la data de 16 iulie 2018. 

27 Ca  să  poți  depune  declarația  trebuie  sa  ai
achiziționat un certificat digital? nu se poate in
niciun fel depune fără acest certificat? 

Declarația  se  poate  depune  on-line,  fară  a  deține  un
certificat  digital  calificat  prin  intermediul  serviciului  Spațiul
Privat  Virtual.  De  asemenea  puteți  depune  declarația  în
format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin
poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

28 Explicațiile legate de ceea ce se completează in
fiecare rubrica lipsesc cu desăvârșire . Ar trebui
sa țineți  cont ca un procent însemnat din cei
care  completează  aceasta  declarație  nu  au
habar  să  folosească  calculatorul  sau  nu  au
habar  ce  înseamna  CAS  sau  CASS  etc  ...
EXEMPLU  :  închirierea  unui  apartament  -
contract în euro - cum calculam venitul pentru
2017 și cum îl calculam pentru 2018 ? care este
cursul euro ? plătesc sau nu CAS ? care este
suma deductibila ? sunt  chestiuni  de care se
lovesc cei care completează aceste formulare .
trebuie  sa  țineți  cont  ca  acei  care  le
completează pot avea doar 4 clase iar din 2019
trebuiesc  depuse  doar  online.  Nr  de  telefon
pentru asistenta contribuabili nu funcționează,
ar trebui măcar sa puneți  câteva exemple cu
ele completate....... 

Stimate  domn,  declarația  unică  are  instrucțiuni  de
completare  care  explică  fiecare  rând/rubrică  din  formular.
Acestea sunt accesibile pe site-ul nostru, la următorul link:
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_2018.p
df
În  instrucțiuni  sunt  prevăzute  toate  informațiile  necesare
completării  declarației  unice.  La  pag  19,  de  ex,  puteți  să
regăsiți  informațiile  referitoare la cursul  de schimb valutar
utilizat  pentru  determinarea  venitului  brut  din  cedarea
folosinței  bunurilor,  ,,suma  deductibilă,,  și  alte  informații
utile.
Tocmai pentru informarea corespunzătoare a contribuabililor,
pe  site-ul  nostru  a  fost  publicat  GHIDUL  PRIVIND
DEPUNEREA ÎN ANUL 2018 A DECLARAŢIEI UNICE privind
impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de
persoanele fizice, acesta putând fi accesat la următorul link:
https://static.anaf.ro/.../AsistentaCont.../Ghid_DU_2018.pdf
Însăși  aceste  sesiuni  au  rolul  de  a  informa  contribuabilii,
tocmai de aceea sesiunile sunt organizate având în vedere o
anumită tematică,  care se stabilește având în vedere cele
mai  frecvente  solicitări  sau  noutățile  legislative.
În ceea ce privește numărul de telefon destinat asistenței
contribuabililor,  vă asigurăm că,  la  Call-center,  absolut toți
agenții răspund, însă în aceste zile sunt foarte multe solicitări
în  așteptare.  În  cazul  în  care  nu  ați  putut  să  intrați  în
legătură cu agenții noștri, vă rugăm să reveniți. 

29 Dețin un PFA (activități independente) și aș dori
sa  va  întreb:  1)  cum  se  stabilește  venitul
estimativ  pe  anul  2018  în  declarația  unica?
Trebuie sa am în vedere și cheltuielile pe care

Presupunem  că  aveți  doar  venituri  din  activități
independente  (PFA).  În  acest  caz,  dumneavoastră  sunteți
cea  care  estimați  venitul  brut,  cheltuielile  și  venitul  net
pentru  anul  2018.                              
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Întrebare Răspuns

le voi face in 2018, astfel încât sa ma refer la
venitul  net?  Ce se întâmplă dacă estimez un
venit mai mic de 22.800 lei, nu plătesc CAS și
CASS, iar la finalul anului s-ar putea sa constat
ca  am  depășit  cele  12  venituri  minime?  2.
Putem opta  sa  nu  plătim  CAS  și  CASS  chiar
dacă estimam un venit net mai mare de 22.800
lei pe an? Menționez ca sunt angajata cu 8 ore
pe zi și plătesc deja contribuțiile la stat. 

În situaţia în care estimați venit net mai mic decât plafonul
de  22800  lei  nu  aveți  obligația  completării  secțiunilor
aferente contribuțiilor sociale din cap II, decât dacă optați
pentru  plata  acestora.                      
Dacă în schimb ați  estimat un venit net inferior plafonului
însă,  ulterior  se  constată  că  venitul  realizat  a  depăşit
plafonul, atunci veți datora contribuţia de asigurări sociale şi
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea
Declaratiei unice până la data de 15 martie inclusiv a anului
următor  celui  de  realizare  a  veniturilor  veți  definitiva
contribuţiile  sociale.                        
Dacă estimați venit net peste plafonul de 22.800 lei nu puteți
"opta" să nu plătiți CAS şi CASS. 

30 La 2.2 1 3 - Venit anual ales pentru plata CAS -
pot pune orice sumă mai  mare sau egala cu
22.800 lei? Sau valoarea normei de venit? 

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. 

31 În declarația unica la documentul de autorizare
la număr document îmi pare ca trebuie sa se
introducă  numai  caractere  numerice.  Dacă
numărul  documentului  de  autorizare  are  și
litere în cuprinsul lui nu ma lasă sa completez
ci numai cifre. Introduc numai cifrele? 

Introduceți caractere numerice. 

32 După  depunerea  declarației  unice  pe
hârtie/online, se acorda 5% reducere la impozit
și contribuții  pentru plata integrala a acestora
pana  la  data  de  15  dec.2018,  plus  încă  5%
reducere  la  impozit  și  contribuții  pentru
depunerea declarației online? Este corect ? 

Răspunsurile   în  legătură cu bonificațiile  ce se acordă  le
regăsiți  la  următorul  link                            :
https://www.anaf.ro/.../ro_anaf_asistcontr_pf_facebook/ 

33 Dacă  în  Ianuarie  anul  acesta  eu  am  depus
ambele  declarații  200  și  220  la  ghișeu,  mai
trebuie sa depun declarația unica , in condițiile
în  care  nu  s-a  schimbat  nimic  din  punct  de
vedere al veniturilor din Ianuarie pana acum ? 

Întrucât Declarația 200 pentru anul 2017a fost depusă până
la data de 23 martie 2018, nu mai aveți obligația completării
cap.  I  din declarația  unică.  În ceea ce  privește declarația
220, trebuie să depuneți Declaratia unica privind impozitul
pe  venit  si  contributiile  sociale,  completând  corespunzător
cap. II, până la data de 16 iulie 2018, inclusiv. 

34 Întreprindere  Familiala  cu  activitate  agricola
impusa  la  norma venit,  are  ca  membri  doua
persoane,  soț  și  soție  .  Trebuie  sa  depună
fiecare  pe  CNP-ul  sau,  declarație  unica?  În
acest caz suprafețele agricole se împart la 2 și
suprafața neimpozabila  de 2 ha se reduce la
cate un ha pentru fiecare? 

Declarația  unică  se  depune  de  către  fiecare  persoană  în
parte.  Vă  rugăm,  să  aveți  în  vedere  instrucțiunile  de
depunere  a  declarației  unice  în  care  se  explică  modul  de
completare în cazul prezentat. Instrucțiunile sunt accesibile
la următorul  link                                    :
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_2018.p
df 

35 PFA înregistrat  la  registrul  comerțului  care  în
anul 2017 a avut activitate pe un singur cod
CAEN ; acum și-a actualizat codul CAEN cu încă
4 coduri ; presupun ca trebuie sa fac declarația
unica pentru fiecare cod CAEN în parte pentru
anul 2018 corect ? 

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. 

36 Pentru o persoana fizica care a primit in 2017
subvenție  de  la  APIA  trebuie  sa  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. 

37 Pentru depunerea declarației unice la ghișeu se
folosește același formular ca pentru depunerea
în SPV (PDF.inteligent)? 

Pentru depunerea formularului  unic la ghișeu puteți  utiliza
atât  formularul  PDF  inteligent
(https://static.anaf.ro/.../Declarat.../declaratie_unica.html)
cât și formularul din secțiunea „Formularele fiscale ordonate
după  număr”  al  website-ului  Agenției  Naționale  de
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Întrebare Răspuns

Administrare Fiscală, formular care poate fi accesat la adresa
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_2018.p
df . 

38 Dacă am avut un PFA norma de venit în 2017
care  a  fost  suspendat  în  octombrie  2017,  cu
toate taxele plătite, mai trebuie sa completez
declarația unica? Și  dacă da, trebuie sa scriu
sursele pe 2017 dacă a fost la norma de venit?
Pentru 2018 trebuie scris ceva? Nu merge sa o
completez  pe  zero.  În  2018  nu  am  avut
activitate și nici nu voi avea .

În situaţia prezentată de dvs., nu există obligaţia completării
şi depunerii Declaraţiei unice, atât în ce priveşte Capitolul I
"Date  privind  veniturile  realizate  în  anul  2017"  cât  şi
Capitolul II "Date privind impozitul pe veniturile estimate a
se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul
2018" 

39 Pentru  cei  care  nu  am  primit  datele  de
identificare  pentru  accesarea  SPV,  ce  alte
variante  avem  pentru  depunerea  declarației
unice? 

Dacă  vă  referiți  la  documentul  transmis  de  Ministerul
Finanțelor Publice în vederea înregistrării  contribuabililor în
serviciul Spațiul Privat Virtual, în cazul în care nu ați primit
acest document, puteți  face înregistrarea în acest serviciu,
fără  a  fi  necesară  deplasarea  la  sediul  unității  fiscale,  pe
baza unui act administrativ fiscal emis de ANAF începând cu
anul 2013. Pentru aceasta, în formularul de înregistrare de la
adresa  https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/,  veți
selecta  la  tipul  de  aprobare  opțiunea  „Verificare  număr
înregistrare decizie”. 

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