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„Completarea și depunerea declarației unice pentru declararea impozitului pe veniturile
estimate/ norma de

venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2020"

Prezentul material conține cele mai relevante întrebări adresate de contribuabili în cadrul
sesiunii de îndrumare și asistență din data de 17 iunie 2020

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

1. Pentru  DU  depusă  în  2019  privind
veniturile estimate, dacă am estimat și
contribuții  (cas  și  cass),  este  vreo
problemă dacă declar aceste contribuții
și în declarația privind venitul realizat în
2019?  Se  dublează  contribuțiile
declarate  prin  estimat?  sau  cele
declarate  în  declarația  privind  venitul
realizat anulează sau înlocuiesc pe cele
declarate în  estimat? Cum este corect
să  procedez  în  acest  caz:  să  depun
realizatul cu aceleași contribuții  sociale
ca  în  estimat  (în  speranța  că  nu  se
dublează  contribuțiile)  său  să  rectific
estimatul  depus în  2019 și  să  nu mai
declar contribuțiile atunci, urmând a se
lua  în  considerare  cele  declarate  prin
realizat?

Referitor  la  contributiile  sociale,  dacă  ați
estimat  venituri  din  activități  independente
în  sistem  real,  peste  plafon  și  venitul
realizat  este  tot  peste  plafon,  completând
corespunzător  cap  II  al  declarației  unice
2018/2019,  atunci  dvs  nu  trebuie  să
completați  CAS  și  CASS  în  cap  I  din
Declarația  unică  2019/2020.  
În instrucțiunile de completare a Declarației
unice  2019/2020  sunt  precizate  de  altfel
următoarele  precizari:
Secţiunea a 3-a "Date privind contribuţia de
asigurări sociale şi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate datorate "Subsecţiunea
1  "Date  privind  contribuţia  de  asigurări
sociale  datorată"
Subsecţiunea  se  completează  de  către
persoanele  fizice  care  îndeplinesc
următoarele  condiţii  cumulațive,  cu
respectarea  legislaţiei  europene  aplicabile
în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor  privind  sistemele  de  securitate
socială  la  care  România  este  parte:
a)  au  realizat  în  anul  fiscal  de  declarare
venituri din activităţi independente (venituri
dinactivităţi  de  producţie,  comerţ,  prestări
de servicii, din profesii liberale şi contracte
de  activitate  sportivă)  şi/sau  venituri  din
drepturi  de  proprietate  intelectuală,  cu
excepţia celor prevăzute la art. 72 alin. (3)
din  Codul  fiscal,  din  una  sau  mai  multe
surse  şi/sau  categoriide  venituri;  şi
b) au estimat pentru anul fiscal de declarare
un  venit  net/brut  anual  cumulat  din
veniturile  prevăzute la  lit.  a),  din  una sau
mai multe surse şi/sau categorii de venituri,
mai  mic decât  nivelul  a  12 salarii  minime
brute  pe  ţară,  iar  venitul  net/brut  anual
cumulat  realizat  este  cel  puţin  egal  cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în



vigoare  la  data  depunerii  declaraţiei
prevăzute  la  art.  120  din  Codul  fiscal.  
Subsecţiunea  a  2-a  "Date  privind
contribuţia de asigurări sociale de sănătate
datorată"  
Subsecţiunea  se  completează  de  către
persoanele  fizice  care  au  estimat  în  anul
fiscal curent un venit net/brut anual cumulat
din una sau mai multe surse şi/sau categorii
de venituri mai mic decât nivelul a 12 salarii
minime  brute  pe  ţară,  din  următoarele
categorii,  cu  respectarea  legislaţiei
europene aplicabile în  domeniul  securităţii
sociale,precum  şi  a  acordurilor  privind
sistemele  de  securitate  socială  la  care
România  este  parte,  pentru  care  există
obligaţia  declarării  în  România:
a)  venituri  din  activităţi  independente;
b)  venituri  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală;
c)  venituri  din  asocierea  cu  o  persoană
juridică, contribuabil potrivit titlurilor II şi III
din  Codul  fiscal  sau  Legii  nr.170/2016
privind  impozitul  specific  unor  activităţi,
pentru care sunt aplicabile prevederile art.
125  din  Codul  fiscal;
d) venituri  din cedarea folosinţei  bunurilor;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură
şi  piscicultură;
f)  venituri  din  investiţii;
g) venituri din alte surse,iar venitul net/brut
anual cumulat realizat este cel puţin egal cu
nivelul  a  12  salarii  minime  pe  ţară,  în
vigoare  în  anul  pentru  care  se  datorează
contribuţia  
instrucțiunile de completare pot fi consultate
la  urmatorul  link:
https://stațic.anaf.ro/.../Instructiuni_DU_OP
ANAF_1107...

2. Vă rog să  ne comunicati  dacă trebuie
depusă  declaratia  unică  pentru  o
persoană care are contract din drepturi
de autor cu reținerea taxelor la sursă?

Dacă impozitul  și  contribuțiile sociale sunt
reținute la sursă de către plătitorul de venit,
nu trebuie să depuneți declarația unică.

3. Căsutele nou introduse în formular sunt
condiționate  de  bifa  uneia  dintre
căsetele  anterioare  "Declaratie
rectificativă  privind  capitolul  I"  și/sau

Căsutele  la  care  faceți  referire  nu  sunt
condiționate una de cealaltă.



"Declarație rectificativă privind capitolul I
pentru aplicarea bonificației"?

4. Persoana fizică - venituri din chirii în lei:
venitul  declarat  ca  estimat  în  2019
corespunde cu cel realizat în acel an. În
declarația  din  2020  mai  declară  că  a
realizat acel venit? Dacă l-a declarat se
dublează informațiile sau se suprascriu?

Pentru veniturile în lei aferente contractelor
de  închiriere  nu  există  obligaţia  depunerii
căpitolului 1 a declaraţiei unice pentru anul
2019.
Totuşi,  dacă  doriţi  să  beneficiaţi  de
bonificaţie pentru obligaţiile fiscale aferente
anului 2019, se poate completa declaraţia,
strict  în  scopul  acordării  bonificaţiei,  după
cum  urmează:
Se  bifează  căsuţele:  
1. Declarație pentru aplicarea bonificației în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută la art.120 din Codul fiscal, de la
lit.B  din  formular
2.  Sumarul  obligaţiilor  datorate  de
persoanele fizice care obțin venituri anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzute la
art.120  din  Codul  fiscal,  precum  și  de
persoanele fizice care au optat în anul 2019
pentru plata contribuției de asigurări sociale
sau  a  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate  potrivit  art.148  alîn.(3),  respectiv
art.180 din Codul fiscal, de la secţiunea 5 a
capitolului  I  din  declaraţie.
Dacă contractul este în derulare și în acest
an,  vă  rugăm să  aveți  în  vedere  că  este
necesar să completați și cap II, în care veti
estima venitul,  calcula  impozitul  și  CASS,
după caz.

5. Pentru dividende persoană fizică firmă 
din România bifăm numai secțiunea 
1.3.2? după care la 1.5 venitul net? Și 
doar atât sau mai trebuie pe undeva 
ceva? Se depune pentru 2019 atât nu?! 
Am încasat dividente și în 2020. Scriu 
ceva în declarația unică acum?

În șituatia în care până acum nu ați depus
Declaratia unică, este corect cum ati spus.
Dacă în cazul în care estimați  că realizați
venituri  în  acest  an  peste  plafon  atunci
completați cap II, secțiunile specifice CASS.
Vă  rugăm  să  utilizați  ultima  versiune  a
declarației  unice  disponibilă  pe  site-ul
nostru.

6. În  cazul  în  care  s-a  mai  depus  o  DU
pentru CASS dividende, pe varianta fără
bonificație,  ce  bifăm  acum  pentru  a
obține  bonificație?  Art.120  sau  mai
trebuie și bifă la Declaraţie rectificătivă

Dacă ați mai depus DU 2019/2020, anterior
apariției  noului  formular,  înțelegem  că  ați
completat  cap.  I,  SECȚIUNEA  I.3,
SUBSECȚIUNEA I.3.2.  în  acest  caz,  dvs
trebuie  să  completați  cap.  I  căsuța



privind  capitolul  I  pentru  aplicarea
bonificației  dacă  a  mai  fost  depusă  o
decl...(a doua căsuță)?

Declaraţie  rectificativă  privind  capitolul  I,
pentru  aplicarea  bonificației  (care  se
bifează  dacă  anterior  a  fost  depusă  o
Declarație  unică pentru veniturile realizate
în  anul  2019),  I.5.1-CASS.
Vă  rugăm  să  descărcați  ultima  versiune
disponibilă pe șite-ul nostru.

7. O  persoană  care  a  depus  declarația
unică  având  atât  venituri  din  activități
îndependente  cât  și  venituri  din  chirii
cum  ar  trebui  să  depună  declarația
unică rectificativă pentru a beneficia de
bonificații pentru ambele venituri.
Veniturile  din  cedarea  folosinței
bunurilor  au  fost  dintr-un  contract
încheiat în lei iar veniturile din activități
independente au fost impuse în sistem
real cu obligația plății și a CASS și CAS-
ului.

Dvs veți completa la cap I:
- Declaraţie rectificativă privind capitolul I, 
pentru aplicarea bonificației (aceasta se 
bifează întrucât anterior a fost depusă o 
Declarație unică pentru veniturile realizate 
în anul 2019) completând impozitul pe 
venitul din activități independente,
- Declarație pentru aplicarea bonificăției în 
cazul contribuabililor care obțin venituri 
anuale pentru care există obligația 
completării și depunerii numai a declarației 
prevăzută la art.120 din Codul fiscal, 
completând impozitul pe venitul din cedarea
folosinței bunurilor precum și CASS și 
CASS pentru veniturile estimate în anul 
2019.

8. La ultima versiune și eu am probleme,
am  reușit  să  depun  declaratia  pentru
2020  (impozit  din  chirie,  fără  CAS  și
CASS),  dar  rectificativa  pentru
bonificație  pe  2019,  după  ce  validez
formularul,  la  depunere  în  SPV apare
eroare. Am încercat de 5 ori....Am bifat
secțiunea 1.5.1,  m-a  trimis  automat  în
secțiune,  am  completat  suma  pentru
impozit,  a generat  automat bonificațiile
amândouă, dar la depunere dă eroare.

Presupunem că realizați venituri doar din 
cedarea folosinței bunurilor, chiria fiind în 
lei, pentru a beneficia de bonificații pentru 
anul 2019 veți bifa căsuța Declarație pentru
aplicarea bonificației în cazul 
contribuabililor care obțin venituri anuale 
pentru care există obligația completării și 
depunerii numai a declarației prevăzută la 
art.120 din Codul fiscal. În acest caz veți 
completa în mod corespunzător 
I.5.2.Sumarul obligaţiilor datorate de 
persoanele fizice care obțin venituri anuale 
pentru care există obligația completării și 
depunerii numai a declarației prevăzute la 
art.120 din Codul fiscal, precum și de 
persoanele fizice care au optat în anul 2019
pentru plata contribuției de asigurări sociale
sau a contribuției de asigurări sociale de 
sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv 
art.180 din Codul fiscal.
În cazul în care cap. II este corect, nu 
trebuie să îl mai completați.

9. Pentru CASS pentru dividende ridicate
pe 2019 depusă declarația cu estimativa

Dvs.  veți  bifa  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care



în  2019,  dorim  să  beneficiem  de
bonificație. Unde facem bifă pentru a nu
avea erori?

obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal.

10.  Dacă am depus declarația unică în 2019
cu  dividende  estimate  pt  2019  peste
plafon, acum în 2020 declar realizatul,
adică aceeași sumă și bonificații?

Nu.  Pentru  acordarea  bonificației  bifați
căsuța  Declarație  pentru  acordarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal,,  și  completați  Sectiunea  5
subsecțiunea  2.
Vă rugăm să utilizați  versiunea declarației
unice ce este disponibilă în acest moment
pe  site.  https://static.anaf.ro/.../Declarat.../
declaratie_unică.html

11. Dacă am depus declarația unică cu 
bonificații pentru impozit pe venituri 
chirii, și vreau să modific doar estimatul 
pentru 2020 din chirii, nu mai rectific 
nimic la capitolul 1, nu-i așa? 
Bonificațiile rămân declarate inițial?

Raționamentul dvs. este corect.

12. O persoană fizică realizează venituri din
activități independente impuse în sistem
real.În  luna  martie  2020  depune
declarația  unică  cu  venitul  realizat  pe
anul 2019 și venitul estimat pentru anul
2020.  Vă rog să-mi  spuneți  ce trebuie
să  bifeze  pentru  a  depune  declarația
unică  și  a  beneficia  de  bonificațiile
conform oug 69/2020?

În  cazul  expus,  bifați  căsuţa  Declarație
rectificativă  privind  capitolul  I,  pentru
aplicarea bonificației şi căsuţa subsecţiunii
1  Sumarul  obligațiilor  privind  impozitul  pe
venit realizat și contribuțiile sociale datorate
pentru  anul  2019,  de  la  Secţiunea  5  a
capitolului  I  din  declaraţie.În  ceea  ce
privește  contribuțiile  sociale  nu  ați  făcut
nicio mențiune, astfel încât, presupunem că
ați estimat și realizat în anul 2019 venituri
sub plafon.

13. Pentru  o  persoană  fizică  care  obține
venituri impozitate la sursă din drepturi
de  autor  de  la  mai  multe  firme  -  la
niciuna  peste  plafon,  dar  în  total
depășind plafonul și care în anul 2019 a
depus DU cu contribuții CAS și CASS,
pentru a beneficia de bonificații  pentru
anul 2019 având în vedere că a depus
online și a achitat, ce se bifează acum
la  DU_2019  (cum  se  completează)
pentru a beneficia de aceste bonificații?

În  șituația  în  care  ați  estimat  depășirea
plafonului  în  cursul  anului  veți  bifa căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care
există  obligația  completării  și  depunerii
numai a declarației prevăzută la art.120 din
Codul  fiscal,  completând  corespunzător
secțiunea I.5.2 (CAS,CASS).

14. Normă de venit depusă declarația unică
pe  2019  estimativă,  cum  fac  acum

În cazul expus de dvs veți completa astfel:
a) cap. I, căsuța Declarație pentru aplicarea



pentru  obținerea  bonificației  ca  să  nu
am erori la validare? Norma este peste
plafon, 28500 lei / an.

bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal, I.5.2 în care veți completa impozitul,
CASS  și  CAS;
b)  cap.  II,  SECȚIUNEA  II.1,
SUBSECȚIUNEA II.1.2, SECȚIUNEA II.2 și
subsecțiunile acesteia, SECȚIUNEA II.3.

15. Dacă norma se încadrează sub plafon și
nu s-a optat pentru plată contribuții?

Dacă nu ați mai depus declarația unică în
acest  an,  în  cazul  în  care  norma  se
încadreaza  sub  plafon  și  nu  s-a  optat
pentru plata contribuțiilor sociale, atunci veti
completa  astfel:
a) cap. I, căsuța Declarație pentru aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal, I.5.2 în care veți completa impozitul;
b)  cap.  II,  SECȚIUNEA  II.1,
SUBSECȚIUNEA II.1.2,  SECȚIUNEA II.2,
SECȚIUNEA II.3.

16. Pentru  pfa  la  normă  de  venit  peste
plafon.  Ce  bife  trebuie  puse  pentru
bonificații 2019?

În cazul expus veți bifa la cap I căsuța 
Declarație pentru aplicarea bonificației în 
cazul contribuabililor care obțin venituri 
anuale pentru care există obligația 
completării și depunerii numai a declarației 
prevăzută la art.120 din Codul fiscal(se 
comleteaza la subsectiunea I.5.2 - impozitul
pe venit,CAS și CASS)

17. Pentru  veniturile  din  străinătate  -
stockoption- în anul  2019 ce categorie
de  venit  se  selectează  în  declarația
unică?

Referitor  la  întrebarea  dvs.,  veți  bifa
declarația  unică cap I  -  secțiunea 2 Date
privind impozitul  pe veniturile realizate din
străinătate  pct  7-  Transferul  titlurilor  de
valoare  și  orice  alte  operațiuni  cu
instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare  derivate,  precum  și  transferul
aurului financiar.

18. Pentru  perioadă  de  raportare  am  o
pierdere reportată din anii precedenți și
un  câștig  realizat  în  străinătate.  La
completarea DU cele două nici nu pot fi
salvate,  nici  sumele  nu  se  însumează
algebric. Ce e de făcut?

Pierderile  nete  anuale  provenind  din
străinătate  se  reportează  și  se
compensează  de  către  contribuabil  cu
veniturile  de  aceeași  natură  și  sursă,
realizate  în  străinătate,  pe  fiecare  țară,
înregistrate în următorii 7 ani fiscali.

19. Pensionar PFI - venituri în sistem real, CASS  se  plătește  la  nivelul  a  12  salarii



plătește CASS, are și un apartament în
închiriere  pentru  care  plătește  impozit,
trebuie  să  platească  și  pentru  acest
venit din chirii CASS?

minime, în situația realizării de venituri nete
anuale care depășesc plafonul minim de 12
salarii minime.

20. În  cazul  în  care  nu  se  depășește
plafonul  și  nu dorește să se plătească
CASS fiind pensionar, ce este de facut
în acest caz?

Nu plătește CASS.

21. Un PFA la șistem real a încasat o sumă
de  bani  de  la  APISMB  (indemnizație
OUG 32), deoarece activitatea sa a fost
suspendată pe durata stării de urgență.
Când  are  obligația  să  declare  și  să
plătească  impozit,  CAS  și  CASS?
În  Declarația  unică  nu  am  gasit  nicio
secțiune  care  să  cuprindă  date
referitoare la încasările de la APISMB.

Indemnizația  la  care  faceți  referire  se  va
declara la anul prin Declarația unică.

22. Pentru  anul  2020,  ce  bonificații  se
acordă  pentru  impozit  și  CASS?
Completăm noi la rubrica respectivă?

Pentru anul 2020 nu se acordă bonificații la
plata impozitului și contribuțiilor. Ca urmare,
rândul aferent de la secțiunea 3, capitolul II
al declarației nu se completează.

23. PFA  norma  de  venit  -  venituri  peste
plafon  care  căsuță  o  bifăm  pentru
bonificații 2019?

Dvs.  veți  bifa  la  cap  I  Declarație  pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120  din  Codul  fiscal,  completând
corespunzător impozitul, CAS și CASS.

24. Pentru  estimat  2020:  plata  sumelor
până  la  30  iunie  2020  și  depunere
online  se  acordă  bonificația  de  10%
cumulat?  Cum  înțelegem  afirmația  de
mai sus cum că nu se acordă bonificații
pentru 2020?

Prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului
nr.69/2020  pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  227/2015  privind
Codul  fiscal,  precum  şi  pentru  instituirea
unor  măsuri  fiscale,  s-a  stabilit  că,  dacă
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice  se  depune  până  la  30  iunie  2020
înclușiv, se acordă următoarele bonificaţii:  
a)  pentru  plata  impozitului  pe  venit,  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  reprezentând  obligaţii  fiscale
anuale  pentru  ANUL  2019,  se  acordă  o
bonificaţie  de  5% din  aceste  sume,  dacă
toate  aceste  obligaţii  fiscale  de  plată  se
sting  prin  plată  sau  compensare,  integral
până  la  data  30  iunie  2020  înclusiv;  



b)  pentru  depunerea  declaraţiei  unice
privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile
sociale  datorate  de  persoanele  fizice  prin
mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanţă  conform  art.  79  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul  pe venit,  contribuţia de asigurări
sociale şi contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.

25. Se  acordă  bonificație  pentru  CASS
pentru  venituri  obținute  sub  plafon  cu
calcul doar pentru 6 luni (1248 lei)?

DA, pentru anul 2019.

26. La un contract de închiriere în lei, având
în vedere că nu s-au modificat veniturile
aferente anului 2019 față de 2018, este
necesară depunerea declarației unice?

Dacă  este  în  derulare  contractul  de
închiriere atunci  dvs trebuie să completați
cap II  și  pentru  a  beneficia  de  bonificații,
cap  I  căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal.

27. La pct 1.6 trebuie completată suma de
3.5%  din  impozit?  Cum  calculăm?  cu
2% și/sau 3.5%?

Punctul  se  referă  la  I.6.DESTINAŢIA
SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5%
din impozitul datorat pe venitul net/câștigul
net  anual  impozabil.  
În formularul 230 sunt cote distincte. https://
static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/23
0.html

28. PFA înființat  în  Martie  2019  în  sistem
real. Prin estimativă s-a declarat peste
plafon  și  s-a  declarat  CAS  și  CASS
pentru 10 luni. S-a depus în mai 2020
declarația  finală  pentru  2019  și
estimativa pentru 2020. Ce trebuie bifat
în  DU  rectificativă  pentru  obținerea
bonificațiilor? Am încercat cu I.5.1, dar
la CASS nu există butonul "Ignore" ca
să pot scrie manual suma, iar programul
mă lasă să scriu doar suma pt 6 sau 12
luni.

În  șituația  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 mici 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,
în  vederea  definitivării  contribuției  de
asigurări sociale de sănătate.În acest caz,
trebuie  să  depuneți  Declarația  unică,
Declaraţie  rectificativă  privind  capitolul  I,
completați cap. I, SECȚIUNEA I.1.



29. Pentru  PFA normă  de  venit,  depășire
plafon CAS și CASS, declarația pentru
anul 2020 a fost depusă în luna aprilie,
pentru  a  beneficia  de  bonificațiile
aferente anului 2019 ce bifăm pe prima
pagină?  Declarație  rectificativă  privind
cap.1?  Declarație  rectificativă  cap  1,
pentru aplicarea bonificației? Declarație
privind  aplicarea  bonificației  prevazută
la  art.120? Declarație privind aplicarea
bonificației  potrivit  art.148  respectiv
art.180?

Dvs  veți  bifa  căsuța  Declarație  pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal.

30. Care sunt bonificațiile pentru depunerea
DU  online  și  plata  CASS  pentru
veniturile estimate în 2020? Nu am gasit
nicio informatie în acest sens nicăieri și
pdf-ul DU nu conține nimic.

Pe  site-ul  nostru  precum  și  pe  această
pagină este disponibil comunicatul de presă
cu  privire  la  bonificațiile  acordate.
Comunicatul poate fi accesat și la urmatorul
link:
https://static.anaf.ro/.../20200616163958_c
om%20783%20ref...
Astfel,  dacă  Declaraţia  unică  privind
impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile  sociale
datorate  de  persoanele  fizice  se  depune
până la 30 iunie 2020 inclusiv,  se acordă
următoarele  bonificaţii:  
a)  pentru  plata  impozitului  pe  venit,  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  reprezentând  obligaţii  fiscale
anuale  pentru  anul  2019,  se  acordă  o
bonificaţie  de  5% din  aceste  sume,  dacă
toate  aceste  obligaţii  fiscale  de  plată  se
sting  prin  plată  sau  compensare,  integral
până  la  data  30  iunie  2020  inclusiv;  
b)  pentru  depunerea  declaraţiei  unice
privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile
sociale  datorate  de  persoanele  fizice  prin
mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanţă  conform  art.  79  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul  pe venit,  contribuţia de asigurări
sociale şi contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.

31. Dacă  am  depus  de  mai  multe  ori  în
aceeiași zi declaratia unică și de fiecare
dată  am avut  erori  la  depunere,  iar  la

Ultima declarție, fără erori este cea corectă.



ultima  încercare  declaratia  a  fost
depusă  fără  erori  de  validare,  care
dintre declarațiile încărcăte se va lua în
considerare?

32. O  persoană  fizică  care  estimează  că
încăsează dividende peste plafonul a 12
salarii minime în anul 2020 beneficiază
de bonificații?

Prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului
nr.69/2020  pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  227/2015  privind
Codul fiscal, s-a stabilit că, dacă Declaraţia
unică  privind  impozitul  pe  venit  şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice  se  depune  până  la  30  iunie  2020
inclusiv,  se  acordă  următoarele  bonificaţii:
a)  pentru  plata  impozitului  pe  venit,  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  reprezentând  obligaţii  fiscale
anuale  pentru  anul  2019,  se  acordă  o
bonificăţie  de  5% din  aceste  sume,  dacă
toate  aceste  obligaţii  fiscale  de  plată  se
sting  prin  plată  sau  compensare,  integral
până  la  data  30  iunie  2020  înclusiv;
b)  pentru  depunerea  declaraţiei  unice
privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile
sociale  datorate  de  persoanele  fizice  prin
mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanţă  conform  art.  79  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul  pe venit,  contribuţia de asigurări
sociale şi contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.

33. Dacă în  2019 am avut  2  contracte de
închiriere  pentru  același  apartament,
unul  din  ianuarie  până  în  aprilie  (în
euro)  și  altul  din  iunie  până  în
decembrie (în lei), iar declarația în 2019
am  depus-o  pe  20  iulie,  deci  am
transformat și raportat chiria în euro la
cursul oficial deja cunoscut la acea dată
-  anul  acesta  mai  trebuie  să
rectific/completez  în  declaratie  ceva
pentru 2019? 

În cazul expus pentru veniturile din cedarea
folosinței bunurilor pentru care chiria a fost
exprimată în lei, veți completa cap II, (dacă
contractul este în derulare) și cap I, pentru
aplicarea  bonificațiilor.
În  cazul  veniturilor  din  cedarea  folosinței
bunurilor pentru care chiria a fost exprimată
în  valută,  veți  completa  cap  I  (inclusiv
pentru  aplicarea  bonificațiilor)  și  cap  II
(dacă contractul este în derulare).

34. Menționez  faptul  că  s-a  validat  DU
depusă  pentru  anul  2019  (primind  și
recipisa care confirma că nu există erori
de validare), însă nu am bifat  nimic în

Declaraţie rectificativă privind capitolul I se
bifează  dacă  doriți  să  rectificați  datele
înscrise anterior în acest capitol.



câmpurile  referitoare  la  “declarație
rectificativă”  (în  2018  fiind  depusă  o
declarație estimativă pentru anul 2019). 
Este  necesar  a  se  bifa  vreunul  din
aceste  câmpuri  dacă  s-a  depus  o
singură  DU (privind  veniturile  realizate
în 2019) în acest an?

35. Pfa normă de venit cu declarație depusă
pentru anul 2019. Vreau acum să depun
pentru bonificație și redirecționare 3,5%
din  impozit  plus  norma  pentru  anul
2020. Nu merg toate cele trei șituații în
aceeași  declarație.  Ce  bifăm pentru  a
putea să o facem?

Pentru  acordarea  bonificaţiei  pentru  anul
2019  trebuie  bifate  următoarele  căsuţe:
1. Declarație pentru aplicarea bonificației în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120  din  Codul  fiscal
2.  Sumarul  obligaţiilor  datorate  de
persoanele fizice care obțin venituri anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzute la
art.120  din  Codul  fiscal,  precum  și  de
persoanele fizice care au optat în anul 2019
pentru plata contribuției de asigurări sociale
sau  a  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate  potrivit  art.148  alin.(3),  respectiv
art.180 din Codul fiscal, de la secţiunea 5 a
cap.  I  din  declaraţie.
Pentru declararea veniturilor pe anul 2020,
veţi  completa  la  capitolul  II.  date  privind
Iimpozitul pe veniturile estimate/ norma de
venita se realiza în România și contribuțiile
sociale  datorate.
Pentru redirectionare 3,5% din impozit veţi
completa şi depune formularul 230, al cărui
model  şi  conţinut  a  fost  aprobat  prin
OPANAF  nr.  614/2020.
D230  este  disponibilă  la  urmatorul  link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declarati
i_R/230.html

36. Pfa  obțin  venituri  din  activități
independente-servicii  IT în sistem real,
realizând venituri  peste plafon. Trebuie
să depun DU pentru  a  declara  venitul
final  2019  și  estimatul  2020?  Nu  am
depus în 2020 o altă DU, am așteptat
apariția  formularului  nou,  cu bonificații.
Doresc să achit impozitele integral până
la 30.06. Ce bife trebuie să pun la lit. B
pentru  a  completa  corect  DU  și  a

În  cazul  dvs,  veți  completa  DU  astfel:
a)cap.I
- SECȚIUNEA I.1 Date privind impozitul pe
veniturile  realizate  din  România,
SUBSECȚIUNEA  I.1.1,  
-  SECȚIUNEA  I.4  Stabilirea  impozitului
anual datorat pe venitul net anual impozabil
realizat  din  activități  independente  și
drepturi  de  proprietate  impuse  în  sistem
real și  SUBSECȚIUNEA I.5.1 (în care veți



beneficia  și  de  bonificație?  Veniturile
realizate  sunt  în  sistem  real  peste
plafon. 

completa  impozitul  pe  venitul  realizat)
-  căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal și SUBSECȚIUNEA I.5.2.(în care veți
completa  rubricile  privind  CAS  și  CASS).
În  șituația  în  care la subsecțiunile  I.5.1  și
I.5.2 nu aveti nimic de declarat, acestea nu
se  vor  completa  (nici  macăr  cu  cifra  0).
b) cap. II date privind impozitul pe veniturile
estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în
România  și  contribuțiile  sociale  datorate.
(pe  care  il  veți  completa  pentru  impozit,
CAS și CASS, după caz).

37. PFA la normă de venit care nu a depus
încă declarația unică pe 2020 ce căsuță
trebuie bifată în cap.1 pentru a beneficia
de  bonificații  pentru  contribuțiile
aferente anului 2019? Menționez că am
plătit de la începutul anului impozitul și
taxele  pentru  2019.
La  cap.2  se  estimează  venituri  pe  tot
anul  2020  sau  se  scăd  cele  2  luni  în
care a întrerupt activitatea pe perioada
stării  de  urgență?  Menționez  că
activitatea PFA nu a fost suspendată la
ONRC.  Valoarea  normei  a  fost  peste
plafon.

 a)  la  cap.  I  veți  bifa  căsuța  Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal (pentru a beneficia
de bonificații pentru impozit, CAS și CASS
b)  la  cap.  II,  întrucât  activitatea  a  fost
întreruptă, veți recalcula impozitul anual și
contribuțiile sociale datorate, dupa caz.

38. Pentru  veniturile  anticipate  înscrise  in
DU  aferente  anului  2020,  pentru  a
beneficia de bonificație este obligatoriu
să  achităm  la  30.06.2020  sumele
declarate ca impozit și contribuții?

Bonificațiile  se  acordă  pentru  impozitul  și
contribuțiile  sociale  aferente  anului  2019.
Mai  multe  informații  sunt  disponibile  la
următorul  link:
https://static.anaf.ro/.../20200616163958_c
om%20783%20ref...



39. O persoană fizică realizează venituri din
activități  independente,  impuse  în
sistem real, cu venituri  sub plafon, dar
cu opțiune pentru plata cas și cass, în
declarația  estimativă  pe  2019.  În  mai
depune DU finala pentru venitul pe 2019
și  estimativa  pentru  2020.  Ce  bifează
pentru bonificațiile pentru 2019?

Pentru aplicarea bonificațiilor veți completa
cap. I, căsuța Declaraţie rectificativă privind
Capitolul I, pentru aplicarea bonificației (se
bifează  dacă  anterior  a  fost  depusă  o
Declarație  unică pentru veniturile realizate
în  anul  2019)  -  pentru  impozit  și  căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  au optat  pentru
plata contribuției de asigurări sociale sau a
contribuției de asigurări sociale de sănătate
potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din
Codul  fiscal  pentru  CAS  și  CASS.  Vă
rugăm  să  completați  ultima  versiune  a
declarației  unice  disponibilă  pe  site-ul
nostru.

40. Vă rog sa explicați ce rubrici  trebuiesc
completate  de  către  o  persoană  cu
venituri  exclusiv  din  dividende  și  care
dorește  doar  plata  corespunzătoare
asigurării pentru sănătate. 

Dacă  veniturile  din  dividende  sunt  sub
plafon  și  optați  pentru  plata  CASS,  dacă
depuneți  declarația  unică,  cap.  II  până  la
împlinirea  termenului  legal  de  depunere,
30.06.2020 veți datora CASS la o bază de
calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de
bază  minime  brute  pe  țară.  Dvs  veți
completa  cap.  II,  SECȚIUNEA  II.2  Date
privind contribuția de asigurări sociale(CAS)
și  contribuția  de  asigurări  sociale  de
sănătate  estimate(CASS)  subssectiunea
II.2.2.

41. Dacă am depus declarația unică pentru
venitul estimat în 2019, trebuie să mai
depun și declarația unică pentru venitul
realizat în 2019?

Depinde de categoria de venit realizată.

42. Care  este  termenul  de  scadență  pt
impozitul aferent 2020 având în vedere
ca mi-am închis PFA -ul?

Plata  impozitului  anual  datorat  pentru
venitul  net  anual  impozabil/câștigul  net
anual impozabil se efectuează la bugetul de
stat,  până la data de 15 martie inclusiv a
anului următor celui de realizare a venitului.

43. DU  pentru  dividende  2019  bifăm
varianta art.120/ art.148?
 

Dacă în anul 2019 ați estimat prin Cap. II
din  declarația  unică,  CASS  pentru
dividentele  încasate,  peste  plafon,  atunci
dvs  bifați  casuta,,  Declarație  pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal,,.



44. O  persoană  fizică  în  luna  decembrie
2019  a  încasat  dividende  sub  plafon
(sub 12 salarii minime). Este și salariat
cu CIM cu 8h/zi. Până în prezent nu a
depus  nicio  declarație.  Întrebări:  1-
trebuie  să  depună  DU  pentru  aceste
dividende  încasate  (sub  plafon)?  2-
dacă trebuie să depună DU, atunci  ce
căsuțe bifează la Capitolul I și ce căsuțe
la Capitolul II? 

În  situația  prezentată  de  dvs,  nu  aveți
obligația de a depune Declarația unică.

45. Persoană  fizică  impozitată  pe  baza
normei de venit. Pentru 2019 am depus
Declarația estimativă în aprilie 2019. În
2019 a obținut și dividende peste plafon.
Care din secțiuni trebuie să completez
să  declar  CASS  –  ul  și  să  obțin
bonificațiile  aferente  impozitului  și
CASS-lui.  Când  declar  venitul  realizat
pentru încadrarea ca plătitor  de CASS
declar și suma de la norma de venit?

În cazul în care în anul 2019 ați completat
cap  II  din  declarația  unică  în  care  ați
estimat veniturile din activități independente
pe baza normei de venit și CASS ca urmare
a  depășirii  plafonului,  în  acest  an  veți
completa declarația unică, cap I Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal.

46. Pfa  pe  norme  de  venit,  a  început
activitatea  în  8.04.2019,  am  depus
estimațiva în 2019, calculat proporțional
cu  9  luni  lucrate  în  primul  an  (24.000
lei).  Am  venituri  sub  plafon  și  optez
pentru  CAS și  CASS.  Bifez  declarație
pentru  aplicarea  bonificației  potrivit
art.148? Ce bază de calcul aplic pentru
2019  la  CAS  și  CASS
(6 salarii minime)?
 

Întelegem că ați optat în anul 2019 pentru
plata CAS și CASS, în acest caz pentru a
beneficia  de  bonificații  veți  bifa:
-  căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal-pentru  impozit  si
-  căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației în cazul contribuabililor care au
optat  pentru plata contribuției  de asigurări
sociale  sau  a  contribuției  de  asigurări
sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3),
respectiv  art.180 din Codul  fiscal  -  pentru
CAS si CASS.

47. Pentru venituri din activități agricole calc
pe baza normei de venit, trebuie depusă
DU doar cu estimat pt 2020? Anul trecut
am  depus  la  fel,  cu  estimatul  pentru
2019. Mai trebuie acum să completăm
realizatul la 2019, dacă este cu normă
de venit?

Pentru  veniturile  din  activităţi  agricole
impuse pe bază de norme de venit, Codul
fiscal  nu  prevede  obligaţia  depunerii
declaraţiei  prevăzute  la  art.122.
Totuşi,  pentru  a  beneficia  de  bonificaţiile
prevăzute  în  OUG  nr.69/2020,  puteţi  bifa
căsuţa  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a



declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal, de la lit.B Cap.I din formular, precum
şi  căsuţa  Sumarul  obligaţiilor  datorate  de
persoanele fizice care obțin venituri anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzute la
art.120  din  Codul  fiscal,  precum  și  de
persoanele fizice care au optat în anul 2019
pentru plata contribuției de asigurări sociale
sau  a  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate  potrivit  art.148  alin.(3),  respectiv
art.180 din Codul fiscal, de la secţiunea 5 a
capitolului  I  din  declaraţie,  completănd  în
mod  corespunzător  rubricile  acestei
subsecţiuni.
Pentru declararea veniturilor aferente anului
2020  se  va  completa,  în  mod
corespunzător, Cap.II din declaraţia unică -
subsectiunea II.1.3.

48. Pentru un Pfa în sistem real s-a depus
Du  realizat  pentru  2019  în  februarie
2020.  Are  venituri  din  servicii  peste
plafon,  cass  și  cas,  s-au  declarat  la
estimatul pentru 2019, nu și în realizatul
2019.  Activitatea  și-a  reluat-o  în
03.2019. Sumele pentru impozit, cass și
cas aferente realizat 2019, au fost deja
achitate.  Cum  completez  declarația
unică pentru a beneficia de bonificații?

Dvs  veți  completa  Declaraţie  rectificativă
privind  Capitolul  I,
pentru  aplicarea  bonificației,  se  bifează
întrucât anterior a fost depusă o Declarație
unică  pentru  veniturile  realizate  în  anul
2019,  completând  datele  privind  impozitul
pe  venitul  realizat  și  Declarație  pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal, completând CAS și
CASS aferente veniturilor estimate în anul
2019  (pentru  care  nu  aveți  obligația
regularizării).

49. O persoană fizică care a realizat în anul
2019 venituri din activități independente
și în luna decembrie își radiază PFA-ul,
poate să beneficieze de bonificațiile cf
oug  69/2020  pentru  anul  2019,  dacă
îndeplinește condițiile?

Da,  puteți  beneficia  de  bonificațiile
prevăzute de lege.

50. Venituri  din  activități  independente,
sistem real, estimat sub plafon, realizat
sub  plafon.
1.  La  CASS  pe  6  luni  se  aplică
bonificațiile?
2. Plata se face conform DU cu venitul

Pentru a beneficia de bonificație dvs bifați
in cap. I casuta Declarație pentru aplicarea
bonificației în cazul contribuabililor care au
optat  pentru plata contribuției  de asigurări
sociale  sau  a  contribuției  de  asigurări
sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3),



realizat? Dacă da, cum se poate efectua
plata prin ghișeul.ro, dacă acolo sumele
care apar ca obligații de plată sunt cele
aferente  estimatului  și  ele  nu  pot  fi
modificate?
3.  Pentru  compensarea  unor  sume
plătite  în  plus  în  anii  anteriori,  trebuie
făcută cerere scrisă de compensare sau
se poate plăti suma direct diminuată cu
aceste sume de recuperat?

respectiv art.180 din Codul fiscal.  In ceea
ce priveste plata prin ghiseul.ro,  in cadrul
serviciului  Spațiul  Privat  Virtual  sunt
publicate  instrucțiunile  necesare  efectuării
plății.  Instruțiunile  pot  fi  accesate  și  la
următorul  link:
https://stațic.anaf.ro/.../Instructiuni_plata_pri
n_SPV.pdf
După  bifarea  căsuței  de  selectare  a
obligațiilor fiscale, suma poate fi modificată
și în câmpul„Total selectat” se vor însuma
sumele modificate. Pentru sumele achitate
în plus vă rugăm să ne scrieți pe formularul
de  contact  din  SPV.  
Menționăm că bonificațiile se acordă numai
în situația în care obligațiile fiscale anuale
de  plată  reprezentând  impozitul  pe  venit,
CASS și  CAS, se sting integral  prin  plată
sau  compensare  până  la  data  de
30.06.2020, inclusiv.

51. Persoană  fizică  nerezidentă  (rezidentă
UE sau non-UE), venituri din chirii peste
plafon,  plătește  CASS?  Menționez  că
nu are certificat de rezidență fiscală.

În  cazul  expus  se  aplică  prevederile
Codului  fiscal  cu  respectarea  prevederilor
legislației  europene aplicabile  în  domeniul
securității sociale, precum și ale acordurilor
privind  sistemele  de  securitate  socială  la
care  România  este  parte.  Certificatul  de
rezidență fiscală se utilizează doar  pentru
aplicarea  convențiilor  de  evitare  a  dublei
impuneri.
Menționăm  că,  următoarele  persoane  au
calitatea de contribuabili/plătitori de venit la
sistemul  de asigurări  sociale  de  sănătate:
a)  cetățenii  români  cu  domiciliul  sau
reședința  în  România;
b)  cetățenii  străini  și  apatrizii  care  au
solicitat  și  au obținut prelungirea dreptului
de  ședere  temporară  ori  au  domiciliul  în
România;  
c)  cetățenii  statelor  membre  ale  Uniunii
Europene, Spațiului Economic European și
ai  Confederației  Elvețiene care nu dețin o
asigurare  încheiată  pe  teritoriul  altui  stat
membru  care  produce  efecte  pe  teritoriul
României,  care  au  solicitat  și  au  obținut
dreptul  de  a  sta  în  România  pentru  o
perioadă  de  peste  3  luni;  
d)  persoanele  din  statele  membre  ale
Uniunii  Europene,  Spațiului  Economic



European  și  Confederația  Elvețiană  care
îndeplinesc condițiile de lucrător frontalier și
desfășoară  o  activitate  salariată  sau
independentă în România și care rezidă în
alt stat membru în care se întorc de regulă
zilnic  ori  cel  puțin  o  dată  pe  săptămână.
Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d),
care  dețin  o  asigurare  pentru  boală  și
maternitate în sistemul de securitate socială
din  alt  stat  membru  al  Uniunii  Europene,
Spațiului  Economic  European  și
Confederația  Elvețiană  sau  în  statele  cu
care  România  are  încheiate  acorduri
bilaterale de securitate socială cu prevederi
pentru asigurarea de boală-maternitate, în
temeiul  legislației  interne  a  statelor
respective, care produce efecte pe teritoriul
României,  și  fac  dovada  valabilității
asigurării, nu au calitatea de contribuabil la
sistemul de asigurări sociale de sănătate.

52. Un  CMI  în  sistem  real,  cu  venit  sub
plafon. Datorează CASS? În 2019 nu a
fost salariat, apoi s-a pensionat.

În situația în care ați estimat și realizat sub
plafon nu aveți obligația plății CASS.

53. Pentru  a  beneficia  de  bonificații,
impozitul  trebuie  achitat  integral  sau
diminuat cu valoarea bonificațiilor?

Obligațiile fiscale de plată se determină prin
diminuarea  obligațiilor  fiscale  datorate  cu
valoarea bonificației.

54. Doresc  un  punct  de  vedere,  bazat  pe
temeiul legal: O PFA, desfășoară două
activități, una impusă la Normă de venit
(agricultură)  și  cealaltă  activitate  este
impusă  în  sistem  real  (prestări).  
Am făcut o simulare și am văzut că DU
permite, dar nu am văzut scris in mod
expres.

Potrivit  pct.  28  alin.(9)  din  Normele
metodologice date în aplicarea art.103 din
Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016, în
cazul în care un contribuabil desfășoară o
activitate agricolă pentru care venitul net se
determină pe bază de normă de venit și o
altă  activitate  independentă  pentru  care
venitul  net  anual  se  determină  în  sistem
real,  pe  baza  datelor  din  contabilitate  se
aplică  regimul  fiscal  specific  fiecărei
activități în parte.

55. Cum  înregistrez  în  decl.  unică  un
contract  de închiriere sp. comercial  pe
2020 și pentru care chiriașul nu a plătit
chirie  pentru  aprilie  mai  și  iunie  din
cauza închiderii activității datorată covit
19?

În  situațiile  în  care  intervin  modificări  ale
clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii,
în  cursul  anului  fiscal,  a  contractelor
încheiate între părți, venitul este recalculat
de  către  contribuabil,  pe  baza  declarației
unice  privind  impozitul  pe  venit  și
contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice.  Declarația se depune în  termen de
30  de  zile  de  la  data  producerii
evenimentului.



56. Dacă sunt salariat cu 8 ore, și am și pfa
cu venituri, plătesc contribuția la pensii
în ambele părți?

Da,  dacă  nu  vă  încadrați  în  excepțiile
prevăzute  la  art.141  și  art.150  din  Codul
fiscal.
https://stațic.anaf.ro/.../Cod_fiscal_norme_1
1022020.html...

57. Pentru  depunerea  acestei  declarații
online, cum poate un cetățean străin să-
și facă cont în Spațiul Privat Virtual de la
distanță? Multumesc.

Daca persoana in cauza are NIF (numar de
identificare  fiscală)  și  unul  dintre
documentele  emise  de  ANAF,  înscrise  în
lista:
https://stațic.anaf.ro/stațic/10/SPV/Lista_do
cumente.pdf ,  atunci  persoana  se  poate
inregistra.

58. Un pfa realizează venituri în anul 2019
sub  baremul  de  12  salarii  minime.
Trebuie  să  plătească  contribuția  de
sănătate obligatoriu sau doar opțional?

Plata CASS este opțională.

59. Bonificația  pentru  plățile  anticipate
aferente  anului  2020 (cap3 sect  2)  se
acordă  pe  același  principiu  până  în
30.06.2020?

Astfel  cum  am  precizat  anterior  și  altor
persoane,  bonificațiile  se  acordă  pentru
obligațiile  aferente  anului  2019.
https://stațic.anaf.ro/.../20200616163958_c
om%20783%20ref...

60. Pentru  dividentele  din  America  care
oricum sunt impozitate la sursă cu 30%,
trebuie să le declarăm și dacă da unde?
În ce secțiune a declarației?

Dacă  au  fost  realizate  în  anul  2019,
acestea  se  declară  la  secţiunea  I.2  Date
privind impozitul  pe veniturile realizate din
străinătate, de la Cap.I din declaraţia unică.

61. Am  un  contract  de  închiriere  făcut  în
octombrie  2019,  am  depus  declarație
pentru  trimestrul  4  2019.  În  2020  am
încheiat act adițional până în noiembrie
2020. Când trebuie să depun declarația
unică, până la sf iunie sau la sf anului? 

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea
folosinţei bunurilor din patrimoniul personal,
în  situaţiile  în  care  intervin  modificări  ale
clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii,
în  cursul  anului  fiscal,  a  contractelor
încheiate  între  părţi,  depun  declaraţia  în
termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.

62. În  cazul  în  care nu a fost  depusă DU
pentru anul 2019 și există numai venituri
din  chirii  în  valută,  trebuie  competată
DU  cu  veniturile  în  valută  pe  fiecare
contract și nu trebuie bifat nimic la Cap
1,  apoi  pentru  veniturile  estimate  pe
anul  2020  la  cap  II  se  depune  o  altă
declarație?

Dvs. veți completa cap I (dacă ați  realizat
venituri și în acest an) CASS, după caz, și
impozit  și  veți  completa  corespunzător  în
acest  capitol  și  pentru  a  beneficia  de
bonificații și cap II pentru veniturile estimate
din  cedarea  folosinței  bunurilor  pentru
impozit și CASS, după caz.

63. Ce sumă se completează în secțiunea I.
4.cas datorată? 6240 lei sau 5616 lei?

I.4.Stabilirea  impozitului  anual  datorat  pe
venitul  net  anual  impozabil  realizat  din



se  obțin  venituri  peste  plafon,  se
depune  DU  online  și  se  achită  tot  la
30.06.2020.

activități  independente  și  drepturi  de
proprietate  intelectuală,  impuse  în  sistem
real
Rd.2  ”CAS”  -  se  înscrie  contribuția  de
asigurări  sociale  datorată  potrivit
prevederilor  Titlului  V  – Contribuții  sociale
obligatorii din Codul fiscal, respectiv 6.240
lei.

64. Buna  ziua,  pentru  a  beneficia  de
bonificație în cazul în care s-au obținut
venituri  de chirii  (pe  cote forfetare)  pe
anul 2019, trebuie să bifăm varianta art.
120  (Declarație  pentru  aplicarea
bonificației în cazul contribuabililor care
obțin venituri anuale pentru care există
obligația completării  și depunerii  numai
a  declarației  prevăzută  la  art.120  din
Codul  fiscal)  sau  e  suficient  căsuța
Declarație  rectificativă  privind  Capitolul
I,  pentru  aplicarea  bonificației?  Care
sunt cazurile concrete în care se bifează
varianta art. 120/148? Mulțumesc.

În situația în care ați depus deja declarația
unică și ați completat corespunzător cap. II
(aferente  veniturilor  estimate  din  cedarea
folosinței  bunurilor),  pentru a beneficia  de
bonificații  veți  completa  cap.  I  casuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută la art.120 din Codul fiscal.

65. Pentru  o  persoană  fizică  autorizată
(taxi) care anul trecut a depus declarația
cu  normă  de  venit.  În  anul  2020  tot
normă  de  venit,  dar  în  luna  4/2020  a
ieșit  la  pensie  cu  limita  de  vârstă.  
Întrebarea noastră  este:  se  calculează
norma de venit pe tot anul sau la data
când intervine pensionarea se modifică
ceva?Beneficiază de ceva facilități?

În  cazul  prezentat,  contribuabilul  poate
ajusta normele anuale de venit în declarația
unică  privind  impozitul  pe  venit  și
contribuțiile sociale datorate de persoanele
fizice.  Ajustarea normelor  anuale  de venit
se  realizează  de  către  contribuabil  prin
aplicarea coeficienților de corecție publicați
de  către  Direcțiile  generale  regionale  ale
finanțelor  publice,  respectiv  a  municipiului
București, asupra normelor anuale de venit.

Diminuarea normelor de venit ca urmare a
îndeplinirii  criteriului  de  vârstă  a
contribuabilului  se  operează  începând  cu
anul următor celui în care acesta a împlinit
numărul  de  ani  care  îi  permite  reducerea
normei.  
Normele  de  venit  si  coeficienții  sunt
accesibile  la  următorul  link:
https://stațic.anaf.ro/.../Normeven.../Norme_
venit_2020.html

66. Am  depus  DU  pe  2019  aferent
veniturilor  din  dividende  și  am  achitat
impozitul  și  cass-ul aferent.  Ce trebuie
bifat  în  DU  rectificativă  pentru  a

În  cazul  dvs,  pentru  a  beneficia  de
bonificații,  trebuie  să  completați  cap.  I,
căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care



beneficia de bonificație? obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal.

67. O  persoana  fizică  obține  venituri  din
cedarea  folosinței  bunurilor  (chiria  în
valută - cotă forfetară). În anul 2019, pe
lângă  chiria  lunară,  a  încasat  și  un
avans  reprezentând  chiria  aferentă
lunilor  ianuarie-mai  2020.În  declarația
unică  acest  avans  se  trece  la  venit
realizat  în  anul  2019  (cap  I)  sau  se
consideră  venit  aferent  anului  2020
(Cap II)?

În cazul  veniturilor  obținute din închirierea
bunurilor  mobile  și  imobile  din  patrimoniul
personal, venitul brut se stabilește pe baza
chiriei prevăzute în contractul încheiat între
părți  pentru fiecare an fiscal, indiferent de
momentul încasării chiriei.

68. Pentru persoană fizică contract cedarea
folosinței  bunurilor,  un  apartament
închiriat, în lei, pentru care în anul 2019
am plătit impozitul, în luna iunie a anului
2019,  unde  completez  în  declarația
unică 2020 pentru bonificație și  cum o
obțin?  Trebuie  făcută  declarație
rectificatiăa la declarația din 2019? 

În  cazul  dvs,  pentru  a  beneficia  de
bonificații,  trebuie  să  completați  cap.  I,
căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal. Dacă acest contract este în derulare
vă rugăm să aveți  în  vedere completarea
corespunzătoare și a cap. II.

69. Am  depus  declarația  unică  cu  bifă
pentru  bonificație  art  120  și  am  omis
bonificația de depunere electronică. La
rectificativă ce bifez? 

Vă  rugăm să  verificați  declarația  depusă,
puteți solicita un duplicat din Spațiul Privat
Virtual.

70. Venituri  din  activități  independente,
sistem real, estimat sub plafon în 2019,
realizat sub plafon, fără CAS și CASS în
estimativă...  încerc  să  depun  DU  de
regularizare (impozit final mai mic decât
estimat).. ce bifez, căci în nicio variantă
nu  se  validează  declarația,  din  cauza
CASS  care  nu  permite  cifra  0  la
secțiunea 1.5.1?

În cazul în care nu vi s-a validat declarația
unică  veți  completa  versiunea actualizată,
cap.  I,  SECȚIUNEA  I.1  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  realizate  din
România,  subsectiunea  I.1.1  și  secțiunea
I.4.

71. Contribuabilul  obține  doar  venituri  din
dividende.  Pentru  verificarea  încadrării
în  plafonul  de  CASS  se  iau  în  calcul
dividendele  nete  încasate  de
contribuabil [dividend brut - impozit] sau
dividendele  brute  calculate
corespunzător  dividendelor  efectiv
încasate.

În cazul veniturilor din dividende se iau în
calcul  dividendele  distribuite  și  încasate
începând cu anul 2018.



72. Bonificațiile prevăzute de OUG 69/2020
în  cazul  impozitului  pe  venit  și  al
contribuțiilor  sociale  obligatorii  se
acordă  și  pentru  impozitul  aferent
veniturilor din dividende, încasate în mai
multe  tranșe,  în  anul  2019,  de  o
persoană fizică rezidentă în RO de la o
persoană juridică română, care a retinut
și  plătit  în  termenul  legal  impozitul
aferent?

Prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului
nr.69/2020  pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  227/2015  privind
Codul  fiscal,  precum  şi  pentru  instituirea
unor  măsuri  fiscale,  s-a  stabilit  că,  dacă
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice  se  depune  până  la  30  iunie  2020
inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:  
a)  pentru  plata  impozitului  pe  venit,  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  reprezentând  obligaţii  fiscale
anuale  pentru  anul  2019,  se  acordăo
bonificaţie  de  5% din  aceste  sume,  dacă
toate  aceste  obligaţii  fiscale  de  plată  se
sting  prin  plată  sau  compensare,  integral
până  la  data  30  iunie  2020  inclusiv;
b)  pentru  depunerea  declaraţiei  unice
privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile
sociale  datorate  de  persoanele  fizice  prin
mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanţă  conform  art.  79  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul  pe venit,  contribuţia de asigurări
sociale şi contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.

73. Vă rog să-mi spuneți dacă înțeleg bine,
că  în  5.1  se  calculează  bonificațiile
pentru pentru impozit venit și contribuții
declarate la capitolul 1 și în 5.2 pentru
cele declarate în capitolul 2? Sunt PFA
sistem real, am avut estimat 50.000 lei
cu CAS și  CASS. Realizat  am 65.000
lei.  Bonificația  pentru  impozit  venit  le
calculez în 5.1 iar pentru CAS și CASS
în 5.2?

Raționamentul dvs este corect.

74. Buna  ziua,  anul  trecut  în  DU  exista
sectiunea  C  "Date  informațive  privind
efectuarea plăților",  în  care completam
sumele  plătite  deja  până  la  data
depunerii  declarației  (conform
estimărilor  pentru  2018)  și  prin  care
stabileam cât mai avem de plată pentru
2018  după  scăderea  plăților  deja

În  formularul  aprobat  prin  OPANAF
nr.139/2020, cu completările şi modificările
ulterioare,  secţiunea la  care faceţi  referire
nu  se  mai  regăseşte.
Acea secţiune era doar în scop informațiv,
nu  pentru  stabilirea  obligaţiilor  fiscale.
Potrivit Codului fiscal, aveţi obligaţia să vă
stabiliţi obligaţiile datorate, iar plăţile făcute



efectuate și a bonificațiilor. În formularul
de  anul  acesta  am  observat  ca
secțiunea  C  nu  există.  Este  vorba
despre  vreo  bifă  pe  care  am omis-o?
Cum stabilesc în DU cât mi-a mai rămas
de plată având în vedere că am efectuat
plați  și  la  estimarea  veniturilor  și  a
cheltuielilor pentru anul 2019? 

cu  anticipaţie  vor  fi  avute  în  vedere  de
organul  fiscal  la  stabilirea  debitelor  în
evidenţa fiscală.

75. În  cazul  veniturilor  din  chirii  pe  anul
2019 cu plata în lei pentru bonificație se
bifează doar sumarul sau se înșiră din
nou toate pozițiile de chirii? Contractele
de închiriere 2 sunt în lei iar 1 în valută.
Dacă am intrat în pensie la 01.10.2019
am achitat CAS integral și am declarat
integral pentru 12 luni, eventual pot să
rectific  pentru  10  luni?  Menționez  că
plafonul veniturilor l-am depășit.

În cazul dvs., dacă venitul este sub plafon,
veți  completa  Cap  I  si  veți  bifa  căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120  din  Codul  fiscal  si
sectiunea  I.5.2,  completand  impozitul  pe
venit  aferent  anului  2019  si  Cap  II,
SECȚIUNEA II.1 Date privind impozitul pe
veniturile  estimate  din  România,
SUBSECȚIUNEA  II.1.1,  completând
corespunzător  datele  privind  veniturile
estimate în anul 2020.

76. Pentru  un  pfa  care  este  suspendat  la
onrc și anaf se mai depune DU? 

În cazul în care în acest an ați suspendat
temporar  activitatea,  potrivit  legislaţiei  în
materie, atunci aveți obligaţia de a depune
la  organul  fiscal  competent  declaraţia,  în
termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului

77. O PF cu venituri în anul 2019 din chirii
în  lei  și  în  valută,  sub  plafon,  care  a
optat  pentru  plata  CASS  în  DU
estimațivă  2019,  care  a  depus  DU
pentru definitivarea veniturilor  din  chirii
în valută pentru anul 2019, dorește să
depună  DU  pentru  acordarea
bonificațiilor  (5%+5%)  pentru  impozitul
din  chirii  în  lei,  impozitul  din  chirii  în
valută  și  CASS.  A  bifat  "Declarație
rectificativă  privind  cap  I,  pentru
aplicarea  bonificației"  și  Secțiunea  5
Subsecțiunea  1  pentru  impozitul  din
chirii în valută preluat din cap.I din DU
pentru  veniturile  din  chirii  în  valută
realizate  în  2019.  A  bifat  "Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  potrivit
art.120  CF",  "Declarație  pentru
aplicarea  bonificației  potrivit  art.148

Modul de completare este corect.



alin.3,  respectiv  art.180  CF"  și
Secțiunea  5  Subsecțiunea  2,  pentru
impozitul  din  chirii  în  lei  și  CASS
preluate din cap.2 al DU depusă în anul
2019 pentru veniturile estimate din chirii
în  lei  și  când  a  optat  și  pentru  plata
CASS.  Este  corect  cum  a  fost
completată  DU  pentru  aplicarea
bonificațiilor?

78. Buna ziua! Am intrat pe site-ul ghiseul.ro
și deja îmi apar obligații de plată pentru
veniturile  estimate  pe  anul  2019
conform declarației  unice  depuse  anul
trecut.  Între  timp  însă,  s-a  dovedit  că
aceste  venituri  au  fost  mult  mai  mici
decât  ce  am estimat.  Atât  timp  cât  în
declarația  unică pe care o voi  depune
pentru  anul  2020  voi  menționa  venitul
efectiv  realizat  în  2019 este posibil  să
plătesc  până  la  30  iunie  impozitul
rezultat conform veniturilor realizate sau
trebuie să plătesc la valoarea estimată,
chiar  dacă  aceasta  este  cu  mult  mai
mare? Mulțumesc.

Dvs trebuie să plățiti impozitul anual datorat
din cap. I al Declarației unice 2019/2020.

79. Buna  ziua!  Am  venituri  din  activități
independente - sistem real, am depus în
2019  estimativ  cu  venit  estimat  peste
plafon  și  cu  bifă  pe  CAS  și  CASS
datorate  la  plafon.  Venitul  realizat  pe
2019  este  peste  plafon.  În  aceste
condiții,  cnf  instrucțiuni  DU  nu  ar  mai
trebui să bifez I.3.1 și I.3.2 pentru CAS
și  CASS,  corect?  Ce  bifez  pentru  a
beneficia de bonificații CAS și CASS și
pentru  ca  sumele  să  apară  corect  în
SPV?

La prima întrebare  raționaționamentul  dvs
este  corect.  La  cea de-a doua completați
cap.  I,  căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal (CAS și CASS).

80. Persoană fizică a depus în iunie 2019
DU  pentru:
- Venit impus pe bază de cote forfetare
ch  (1  contr  chirie  RON)
-Dividende  estimate  peste  plafon
În  martie  2020  a  achitat  integral
imp/venit  datorat  și  CASS  2496  lei
Ce căsuțe bifez acum pe prima pagină a
DU  pentru  a  beneficia  de  bonificații?
Completez  pe  aceeași  DU  și
estimatul/2020 pt venit din chirie RON?

În  situația  dvs  completați  cap  I.  -  căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120 din  Codul  fiscal,  veți
completa corespunzător și Cap. II  -  DATE
PRIVIND  IMPOZITUL  PE  VENITURILE
ESTIMATE/  NORMA  DE  VENIT  A  SE
REALIZA ÎN ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE
SOCIALE  DATORATE  PENTRU  ANUL



2020.

81. Buna ziua. Am depus declarația în 2020
înainte  de  varianta  care  cuprinde
bonificație.Trebuie să depun rectificativă
pentru că nu am înscris cass depășire
prag 24960 plus bonificație aferentă. Am
venituri  din  chirii  în  lei  depuse  pe
estimat an 2019 pentru care nu știu cum
de  aplică  bonificație  în  Du.  Se  pot
ambele  situații  înscrie  în  aceeași
declarație rectificativă?

În declarația unică se pot rectifica doar unul
sau ambele capitole, în funcție de situație.

82. O persoană fizică care nu are venituri
poate depune DU și să plătească CAS
și CASS? Dorește să aibă asigurare la
CAS și CASS. 

O persoană fără venituri se poate asigura la
sistemul  de  asigurări  sociale  de  sănătate
prin  depunerea  declarației  unice,  prin
bifarea lit.C de la subsecțiunea 2 secțiunea
2, Cap II din formular. Pentru CAS vă puteți
adresa la CNPP https://www.cnpp.ro/home

83. Dacă în 2020 am încasat 35000 lei din
vânzarea de acțiuni de la un SA, dar pe
propria  firmă  mai  încasez  în  acest  an
dividende  peste  30.000  lei  (perioada
ianuarie-decembrie). Depun DU în 2020
sau pot depune în 2021 doar cu sumele
finale? Iar pentru vânzare acțiuni se mai
plătește  un  impozit  de  10%?  Sunt
angajată cu normă întreagă la Srl.

În cazul  în care venitul  net anual  cumulat
din una sau mai multe surse și/sau categorii
de  venituri,  cu  excepția  veniturilor  din
drepturi  de  proprietate  intelectuală,  din
arendă  sau  din  asocieri  cu  persoane
juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului
III  sau  Legii  nr.  170/2016,  pentru  care
impozitul  se  reține  la  sursă,  estimat  a  se
realiza  pentru  anul  curent  este  cel  puțin
egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe
țară, recalculat corespunzător numărului de
luni  rămase până la sfârșitul  anului  fiscal,
atunci  sunteți  obligată să depuneți  cap.  II
din declarația unică în termen de 30 de la
momentul  în  care  începeti  să  realizați
venituri.

84. Pentru  pfa  la  normă  de  venit  care  a
depus declarația unică și pe 2019 și pe
2020 online, a plătit atât impozit, cât și
CAS  și  CASS  pe  anul  trecut  -  venit
peste  plafon.
Ce  bife  trebuie  puse  și  unde  trebuie
completate  sume?  Am  trimis  deja  în
SPV  o  altă  declarație  model  nou  cu
căsuțele bifate art 120 si art 148. În mod

Referitor la întrebarea dvs., trebuie să bifați
căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care
există  obligația  completării  și  depunerii
numai a declarației prevăzută la art.120 din
Codul fiscal.



automat s-a bifat și căsuța I.5.2, iar apoi
am pus sumele de anul trecut la care s-
au aplicat automat bonificațiile. E OK?

85. Am  trei  întrebări:
1.  Am completat  declarația rectificativă
pentru  2019  (SUBSECȚIUNEA  I.5.1),
am  depus  declarația  și  am  primit
recipisa  dar  pe  aceasta  scrie  că  este
pentru perioada de raportare 12 2020.
Este  corect  sau  este  o  eroare  și  ar
trebui să scrie că este pentru perioada
de  raportare  12  2019?
2.  Cât  durează  până  se  acualizează
suma  de  plată  din  secțiunea  Plata
Obligații  Fiscale  din  SPV?  Momentat
încă  îmi  afișează  suma  de  plată  din
declarația  anerioară  depusă  în  Martie
2020.
3. Cum pot plăti Contribuția de asigurări
sociale  de  sănătate?  Momentan  pe
contul  SPV și  pe Ghișeul.ro  îmi  apare
de plată doar Impozitul pe venit aferent
declarației unice dar nu și suma de plată
pentru CASS.

Referitor  la  întrebările  dvs,  perioada  de
raportare  12.2020  este  corectă  Suma  de
plată  se  poate  modifica,  vă  rugăm  să
accesați  instructiunile  disponibile  în  SPV
privind plata obligațiilor.

86. Dacă la momentul depunerii declarației
unice respectiv până la 30.06.2020 se
cunoaște  că  voi  avea  obligația  plății
cass pentru dividende, având deja sume
distribuite  în  cursul  acestui  an,  declar
anticipat obligația pentru anul 2020?

Dacă venitul net anual cumulat din una sau
mai multe surse și/sau categorii de venituri,
cu  excepția  veniturilor  din  drepturi  de
proprietate intelectuală, din arendă sau din
asocieri  cu  persoane juridice,  contribuabili
potrivit  titlului  II,  titlului  III  sau  Legii  nr.
170/2016, pentru care impozitul se reține la
sursă,  estimat  a  se  realiza  pentru  anul
curent  este cel  puțin egal  cu nivelul  a 12
salarii  minime  brute  pe  țară,  recalculat
corespunzător  numărului  de  luni  rămase
până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate
să  depună  declarația  unică,  cap  II,  în
termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.

87. Putem trimite  prin  e-mail  declarația  de
2%., sau prin platforma ghiseul.ro care,
culmea, funcționează.

Formularul 230 se poate depune electronic.
Vă rugăm să accesați următorul link: https://
stațic.anaf.ro/stațic/10/Anaf/Declarații_R/23
0.html



88. Menționez  faptul  că  s-a  validat  DU
depusă  pentru  anul  2019  (primind  și
recipisa care confirma că nu exista erori
de validare), însă nu am bifat  nimic în
câmpurile  referitoare  la  “declarație
rectificativă”  (în  2018  fiind  depusă  o
declarație estimativă pentru anul 2019).
Este  necesar  a  se  bifa  vreunul  din
aceste  câmpuri  dacă  s-a  depus  o
singura  DU (privind  veniturile  realizate
în  2019)  în  acest  an?  Activitate
independentă, am început să completez
declarația de la secțiunea I.1.1, fără a
bifa  secțiunea  “declarația  rectificativă
privind cap. 1”

Declaraţie  rectificativă  privind  Capitolul  I  
se  bifează dacă  doriți  să  rectificați  datele
înscrise anterior în acest capitol.

89. Buna ziua. Pentru o persoană fizică ce
are  în  anul  2019  venituri  din
9.Transferul titlurilor de valoare și orice
alte  operațiuni  cu  instrumente
financiare,  inclusiv  instrumente
financiare derivate, precum și transferul
aurului  financiar,  trebuie  completat  și
sectiunea B a declarației  ?Și  dacă da,
care  din  cele  2  optiuni  (  sau
amândouă!?)  trebuie  completate?
Menționez  că  nu  s-a  mai  depus
declarația,  deci  nu  e  nevoie  de  nicio
rectificativă. Mulțumesc

În  situația  dvs,  dacă  veniturile  sunt  sub
plafon,  atunci  veți  completa  -  Cap  I,
SECȚIUNEA I.1  Date  privind  impozitul  pe
veniturile  realizate  din  România  ,
SUBSECȚIUNEA  I.1.1  -  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  realizate  din
România,  impuse  în  sistem  real/pe  baza
cotelor  forfetare  de  cheltuieli  -  casuța
9.Transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni  cu  instrumente  financiare,
inclusiv  instrumente  financiare  derivate,
precum și transferul aurului financiar, unde
veți declara veniturile transferul titlurilor de
valoare  și  în  sectiunea  I.5.1  veți  aplica
bonificațiile.

90. Buna  dimineața!  O  persoană  fizică
obține  în  anul  2019  doar  venituri  din
activități independente impuse în sistem
real.  La estimat 2019 declară un venit
net  sub  plafonul  de  24960  de  lei  dar
optează să plătească CAS la  un venit
net  de  28800  lei  și  la  CASS optează
pentru  plata  CASS  dar  trece  în  DU
calculat la plafonul de 12 salarii minime
pe ec ( plafon 24960 lei). În 2019 nu are
calitatea de salariat și nu se încadrează
la persoane exceptate de la plata CASS
prev  la  art  154  alin  (1)Cod  fiscal.  În
2019  realizează  un  venit  net  sub
plafonul  de  24960 lei.  Cum trebuie să
completeze  DU,  care  trebuie  depusă
până  la  30.06.2020,  ca  să  poată  să

Dvs veți completa Cap I, SECȚIUNEA I.1,
SUBSECȚIUNEA I.1.1, în care veți declara
veniturile  realizate  pe  2019  din  activitați
independente  și  Secțiunea  I.4.  De
asemenea veți completa și SECTIUNEA I.3,
SUBSECTIUNEA I.3.2,  pentru  a  completa
CASS la o bază de calcul echivalentă cu 6
salarii  mimime  brute  pe  țară.  Pentru
aplicarea bonificațiilor aferente CAS datorat
2019,  bifați  la  Cap  I  căsuța  Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal si SUBSECTIUNEA
I.5.2.



beneficieze de bonificații si CASS-ul să-l
datoreze la o bază de calcul echivalentă
cu  6  salarii  mimime  brute  pe  țară
( conform art 174 alin (18) Cod fiscal.

91. CASS  pentru  2020
se plătește și de către pensionari dacă
norma  de  venit  (27000  lei)  depășește
plafonul de 26760 lei?

În  cazul  expus  de  dvs.,  dacă  norma
ajustată  potrivit  Codului  fiscal  depășește
plafonul de 12 salarii minime pe economie
în  anul  2020,  respectiv  26760  lei,  se
datorează CASS.

92. Pentru  veniturile  din  dividende  a  fost
depusă  DU  cu  estimat  2019  peste
plafon, nu au fost ridicate dividende în
2019 și nu vor fi ridicate nici în 2020 ce
se  întâmplă  în  acest  caz,  mai  există
obligația depunerii declarației unice?

Persoanele fizice al căror venit estimat se
modifică  în  cursul  anului  în  care  se
realizează  veniturile  și  nu  se  mai
încadrează  în  plafonul  anual  își  pot
modifica  contribuția  datorată  prin
rectificarea  venitului  estimat,  prin
depunerea Declarației  unice  -  Capitolul  II.
Date  privind  impozitul  pe  veniturile
estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în
România  și  contribuțiile  sociale  datorate
(2018/2019),  oricând  până  la  împlinirea
termenului legal de depunere a Declarației
unice  -  Capitolul  I.  Date  privind  veniturile
realizate (2019/2020)

93. O  persoană  fizică  care  obține  doar
venituri din chirii în lei, a plătit impozitul
pe venit până la acestă dată și a depus
declarația  electronic  pentru  veniturile
estimate în anul 2019. Menționez faptul
că  nu  este  obligată  la  plata  CASS,
întrucât venitul net este sub plafon. Ce
căsuță  trebuie  să  bifeze  pentru  a
beneficia de bonificații  pentru veniturile
aferente anului 2019?

Dvs. veți completa la Cap I, bifând căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120  din  Codul  fiscal  si
sectiunea  I.5.2,  completand  impozitul  pe
venit  aferent  anului  2019  si  Cap  II  ,
SECȚIUNEA II.1 Date privind impozitul pe
veniturile  estimate  din  România,
SUBSECȚIUNEA  II.1.1,  completand
corespunzător  datele  privind  veniturile
estimate în anul 2020.



94. Un salariat a obținut în 2019 venituri din
transferul  titlurilor  de  valoare  (vânzare
acțiuni).  Nu a  depus DU estimativa  în
2019.  Veniturile  obținute  în  2019  din
vânzarea  acțiunilor  sunt  de  5000  lei
(sub  plafon).  De  asemenea,  în  2019
primește  dividende  de  1000  lei.  La
depunerea DU în 2020 primește eroare
"nu  s-a  depus  DU  inițială  ".  Cum  se
depune  în  acest  caz  DU  în  2020?
Mulțumesc.

În  situația  dvs  veți  completa  -  Cap  I,
SECȚIUNEA I.1  Date  privind  impozitul  pe
veniturile  realizate  din  România,
SUBSECȚIUNEA  I.1.1  -  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  realizate  din
România,  impuse  în  sistem  real/pe  baza
cotelor  forfetare  de  cheltuieli  -  casuța
9.Transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni  cu  instrumente  financiare,
inclusiv  instrumente  financiare  derivate,
precum și transferul aurului financiar, unde
veți declara veniturile transferul titlurilor de
valoare (în  cazul  veniturilor  din dividende,
impozitul a fost reținut la sursă de plătitorul
de venit).

95. Bună  ziua.  O  persoană  fizică  are
venituri pe anul 2019 din chirii în lei și
chirii în valută sub plafonul de 24960, ce
au fost estimate în DU pe 2019. În DU
pe  2020,l  a  realizat  în  2019
recalculează  și  declară  venitul  aferent
chiriei  in valută. Conform CF veniturile
din chirii în lei nu mai trebuie declarate.
În  acest  caz  cum trebuie completat  în
DU pe 2019/2020 pentru a beneficia de
bonificație  pentru  impozitul  aferent
tuturor  veniturilor  din  chirii  în  lei
(declarate în DU estimativă pe 2019) și
celor din chirii în valută declarate în DU
realizat pe 2019?Nu ar fi mai concludent
dacă în DU, realizat pe 2019 s-ar trece
în cap.1 TOATE veniturile din chirii,  în
lei și valută?

În situația prezentată de dvs., veți completa
declarația  unică  astfel:
-  Cap  I,  SECȚIUNEA  I.1  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  realizate  din
România SUBSECȚIUNEA I.1.1 ,  în cazul
veniturilor  din  cedarea  folosinței  bunurilor
(valută);
- Cap I, căsuța Declarație pentru aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal si secțiunea I.5.2, în cazul veniturilor
din cedarea folosinței bunurilor (lei);

96. În DU la punctul I.4 rândul 2 ce sumă
considerați corectă a se trece în condiția
în  care CAS se plătește  în  termen cu
bonificație, 6240 sau 5616. 

În situația prezentată de dvs, în Declarația
unică  la  punctul  I.4  rândul  2  se  înscrie
contribuția  de  asigurări  sociale  datorată
potrivit  prevederilor  Titlului  V  –  Contribuții
sociale obligatorii din Codul fiscal, respectiv
suma de 6240 lei.

97. Buna ziua! În anul 2019 am depus DU
în care am estimat că depășesc plafonul
pentru care se datorează CASS pentru
veniturile din dividende. În iunie aș dori
să beneficiez de bonificație întrucât nu
am plătit CASS. Vă rog să-mi spuneți ce
căsuțe  trebuie  să  completez  în  ultima
versiune a DU.

Dvs.  veți  bifa  la  Cap I,  căsuța  Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal si sectiunea I.5.2.



98. Buna ziua. Persoană fizică are venituri
din chirii lei, euro și din activități la o IF,
peste plafonul de 12 salarii. A estimat în
declarația  din  2019  cas  și  cass  peste
plafon în 2020. Când se depune acum
DU finală, se mai trece la realizat cas și
cass? Dacă totuși sunt trecute sume la
realizat cas și cass, acestea se preiau
eronat în fișa de plătitor? 

Referitor  la  contributiile  sociale,  dacă  ați
estimat  venituri  din  activități  independente
în  sistem  real,  peste  plafon  și  venitul
realizat  este  tot  peste  plafon,  completând
corespunzător  cap  II  al  declarației  unice
2018/2019,  atunci  dvs  nu  trebuie  să
completați  CAS  și  CASS  în  cap  I  din
Declarația unică 2019/2020.

99. Buna  ziua!  O  PFI  cu  activități
stomatologie  pentru  sumele  primite  cf
OUG  30/2020,  pentru  perioada
suspendării  activității  (parțial  martie,
aprilie, parțial mai) cum declară aceste
sume  brute  care  reprezintă  75%  din
salariul  mediu  brut  și/sau  contribuțiile
datorate  în  declarația  unică cu termen
scadentă  30.06.2020  în  capitolul  II
pentru estimare an 2020?

Indemnizația  prevăzută  de  OUG  30/2020
este supusă impozitării și plății, contribuțiilor
în condițiile prevăzute de Legea 226/2015
privind  Codul  fiscal  cu  modificările  și
completările ulterioare. Modul de declarare
a acesteia prin Declarația unică urmează a
fi  stabilit  prin  formularul  aferent  anului
2020/2021.

100. Buna  ziua!  O  PF  care  obține  venituri
sub plafon minim și a optat pentru plata
CASS  pentru  anul  2020  în  sumă  de
1338 lei și care a depus DU în data de
17.02.2020  poate  depune  DU
rectificativă  pentru  calcul  bonificații
completând I.5.2?

Prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului
nr.69/2020  pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  227/2015  privind
Codul  fiscal,  precum  şi  pentru  instituirea
unor  măsuri  fiscale,  s-a  stabilit  că,  dacă
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice  se  depune  până  la  30  iunie  2020
inclusiv,  se  acordă  următoarele  bonificaţii:
a)  pentru  plata  impozitului  pe  venit,  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  reprezentând  obligaţii  fiscale
anuale  pentru  ANUL  2019,  se  acordă  o
bonificaţie  de  5% din  aceste  sume,  dacă
toate  aceste  obligaţii  fiscale  de  plată  se
sting  prin  plată  sau  compensare,  integral
până  la  data  30  iunie  2020  inclusiv;
b)  pentru  depunerea  declaraţiei  unice
privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile
sociale  datorate  de  persoanele  fizice  prin
mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanţă  conform  art.  79  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul  pe venit,  contribuţia de asigurări
sociale şi contribuţia de asigurări sociale de



sănătate.

101. Impunere  in  sistem  real,  venituri  nete
sub  plafon  -  activități  independente  -
prestări  servicii. În 2019 a fost depusă
online  declarația  pentru  venituri
realizate  2018,  venituri  estimate  2019.
S-a  ales  asigurarea  la  sistemul  de
sănătate sub plafon, deci suma pentru 6
luni.  Nu  a  mai  fost  depusă  altă
declarație și pentru 2019 nu s-a efectuat
nici  o  plată.  
Pentru  a  declara  veniturile  EFECTIV
REALIZATE  și  a  obține  bonificațiile
pentru depunere online și plată până în
30.06 ce se bifează în acest caz pentru
veniturile  realizate  pe  2019  și  plata
contribuției  la  sănătate(  6  luni-  sub
plafon)?  Plata  CASS  pentru  6  luni
beneficiază de bonificație?

În  situația  dvs  veți  completa  declarația
unică  astfel:  
-  Cap  I,  SECȚIUNEA  I.1  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  realizate  din
România,  SUBSECȚIUNEA  I.1.1  -  Date
privind impozitul  pe veniturile realizate din
România,  impuse  în  sistem  real/pe  baza
cotelor forfetare de cheltuieli, SECȚIUNEA
I.4  și  veți  bifa  casuța  Declarație  pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  au  optat  pentru  plata
contribuției  de  asigurări  sociale  sau  a
contribuției de asigurări sociale de sănătate
potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din
Codul fiscal, completând la secțiunea I.5.2
rubrica  de  CASS,  cu  suma
corespunzătoare.
De asemenea, este necesar să completați
și Cap II, în care veți estima venitul, calcula
impozitul și CASS după caz.

102. Buna ziua, PFA care a declarat venituri
estimate pentru anul 2019 din chirii în lei
și venituri din activități independente, în
declarația  privind  veniturile  realizate în
anul 2019 capitolul I subsecțiunea I.1.1
date  privind  impozitul  pe  venit  realizat
din România, impuse în sistem real/pe
baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  va
completa  atât  veniturile  din  activități
independente cât și cele din chirii?

Pentru veniturile din activități independente
este corect. În cazul veniturilor din cedarea
folosinței  bunurilor  (chirie  în  lei),  nu  aveți
obligația  completării  capitolului  I
subsecțiunea  I.1.1.
Pentru  a  beneficia  de  bonificații  în  cazul
veniturilor  din  cedarea  folosinței  bunurilor,
veți bifa la Cap I, căsuța Declarație pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal și secțiunea I.5.2.

103. Buna ziua! O pers fizică obține venituri
din chirie atât în lei cât și în valută. La
regularizarea  lui  2019  am  trecut  doar
ctr-le  în  valută  însă  la  sumarul
obligațiilor privind impozitul pe venit am
adăugat  și  venitul  aferent  chiriei  în  lei
pentru calculul  bonificație.Validarea îmi
dă fără erori însă răspunsul de la ANAF
îmi spune că nu am corelație la impozit.
Cum  trebuie  să  întocmesc  declarația
pentru a nu mai da eroare?

Pentru  a  beneficia  de  bonificații  în  cazul
veniturilor  din  cedarea  folosinței  bunurilor
(chirie  în  lei),  veți  bifa  la  Cap  I,  căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120  din  Codul  fiscal  si
sectiunea I.5.2., completand corespunzator
impozitul pe venit, aferent contractului in lei.

104. Buna  ziua!  În  anul  2019  am  obținut
venituri  din  dividende.  Precizez  că  și

Dvs veți completa cap. I căsuța Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul



pentru 2019 estimasem că depășesc 12
salarii minime din dividende și așa s-a și
întamplat, am depășit și am plătit CASS
pentru 2019. Am depus în febuarie 2020
DU  unde  la  Capitolul  1  (venit  realizat
pentru 2019) nu am completat nimic și
la Capitolul 2 (venit estimat pentru 2020
am estimat venit mai mare de 12 salarii
minime) am bifat că datorez CASS. Am
deja plătit CASS datorat pentru 2019, cu
suma  nediminuată  de  bonificație
(întrucât  nu  exista  la  momentul  plății
CASS  această  bonificație).  Acum  în
iunie  2019  vreau  să  beneficiez  de
bonificație. Cum completez DU pentru a
beneficia  de  bonificație  pentru  CASS
pentru anul 2019? Ce căsuțe trebuie să
bifez?

contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal.

105. Buna ziua! O persoană fizică realizează
pe  2019  venituri  din  activătîți
independente  impuse în  sistem real  și
chirii  în  lei.  Venitul  net  cumulat  este
peste plafonul de 24960 lei. S-a depus
DU în aprilie 2020. Ce trebuie să bifez
ca să obțin bonificațiile?

Dacă ați depus declarația unică completată
în  mod  corespunzător,  pentru  aplicarea
bonificațiilor veți  completa declarația unică
astfel:
-  cap.  I  Declaraţie  rectificâtivă  privind
Capitolul  I  ,
pentru  aplicarea  bonificației  -  aceasta  se
bifează  daca  anterior  a  fost  depusa  o
Declarația  unică pentru veniturile realizate
în  anul  2019.
-  cap.  I  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal.

106. Buna ziua. O persoană fizică realizează
venituri  din  activități  independente
impuse pe bază de norme de venit.  În
luna mai 2020 depune declarația unică
la  anul  2019  fără  nicio  bifă  și  venitul
estimat pentru anul 2020. Plata pentru
2019 a fost efectuată în februarie 2020.
Obține venituri peste plafon în anii 2019
și 2020 (și automat CAS și CASS). Vă
rog să-mi  spuneți  ce trebuie să bifeze
pentru  a  depune  declarația  unică  și  a
beneficia  de  bonificațiile  conform  oug
69/2020.

În  situația  dvs  veți  completa  în  declarația
unică  Cap  I,  unde  veți  bifa  căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120  din  Codul  fiscal  si
sectiunea  I.5.2,  completând  impozitul  pe
venit aferent anului 2019, CAS și CASS.



107. Buna  ziua.  Am  depus  DU  rectificativă
realizat  2019,  vă  rog  să  mă ajutați  cu
bifele  aferente  pentru:
1.  Venituri  din  chrii  (lei),  depus
rectificativă  DU  2019  realizat,  venituri
sub plafonul,  nu  plătește  CAS,  CASS,
impozit plătit  deja, ce bifă pune pentru
bonificații  impozit
2.  PFI,  sistem real,  depus  rectificativă
DU 2019 realizat, venituri sub plafon, nu
plătește  CAS,  CASS,  ce bifă  pune ptr
bonificație  impozit.
3. PFA, sistem real,  depus rectificativă
DU  2019  realizat,  venituri  sub  plafon,
alege să plătească CASS, ce bifa pune
pentru  bonificație  CASS  (impozit  0
realizat  pierdere  în  2019).

Întelegem  că  ați  depus  deja  declarația
unică  și  ați  completat-o  corespunzător.  În
acest caz, pentru a beneficia de bonificații
veți  proceda  astfel:
- cap. I, căsuța Declarație pentru aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal;
-  cap.  I,  Declaraţie  rectificativă  privind
Capitolul  I  ,
pentru  aplicarea  bonificației  (se  bifează
daca  anterior  a  fost  depusă  o  Declarația
unică  pentru  veniturile  realizate  în  anul
2019);
- cap. I, căsuța Declarație pentru aplicarea
bonificației în cazul contribuabililor care au
optat  pentru plata contribuției  de asigurări
sociale  sau  a  contribuției  de  asigurări
sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3),
respectiv art.180 din Codul fiscal.

108. Pentru  persoanele  fizice  care  au
declarat  ca  estimat  pentru  2019  că
ridică  dividende  peste  plafonul  a  12
salarii, și care acum nu mai are obligația
depunerii declarației în 2020.
Cum trebuie completată declarația unică
pentru  a  beneficia  de  bonificație?
2.  Aceeași  întrebare  și  pentru  cei  cu
chirii în lei.

În cazurile prezentate, presupunem că cele
două nu au legatură între ele, veți proceda
astfel:
1.  veți  completa  cap  I,  căsuța  Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120  din  Codul  fiscal
2.  daca  veniturile  din  cedarea  folosinței
bunurilor sunt sub plafon veți completa ca
la pct. 1.

109. Un  pfa  înființat  în  octombrie  2019
realizează  venituri  din  activități
independente impuse în sistem real. Am
depus Du estimativ în noiembrie 2019,
venituri  estimate sub plafon.  Achitat  în
ianuarie 2020 impozit pe venit estimat.
În  luna  iunie  2020  am  vrut  să  depun
declarația  unică  cu  venitul  realizat  pe
anul 2019 și venitul estimat pentru anul
2020  însă  nu  am  reușit,  ne  dădea

Dvs veți completa Cap I, SECȚIUNEA I.1,
SUBSECȚIUNEA I.1.1, în care veți declara
veniturile  realizate  pe  2019  din  activități
independente  și  Sectiunea  I.4.  În
I.5.1.Sumarul  obligațiilor  privind  impozitul
pe  venit  realizat  și  contribuțiile  sociale
datorate,  stabilite  prin  declarația  curentă,
veți aplica bonificațiile asupra impozitului pe
venit realizat in 2019.



eroare lipsă declarație inițială. Am spart
cele două și am făcut DU realizat 2019
și DU estimat 2020. Cea pentru 2019 nu
se depune, îmi vine recipisă cu eroare,
impozitul  realizat  mai  mare  ca  cel
estimat.  Cea  pentru  2020  s-a  validat.
Acum cu privire la 2019, vă rog să-mi
spuneți  ce  trebuie  să  bifeze  pentru  a
depune declarația unică venit realizat și
a beneficia de bonificațiile conform oug
69/2020.

110. Buna ziua. Pers fizică venit din chirie în
valută cotă forfetară contract pe an, nu
defalcat pe lună cu plata chiriei o dată
pe an la o dată. Cursul pentru calculul
chiriei  în  lei  este  cursul  la  data  plății
stabilită în contract? 

În  situația  în  care  chiria  reprezintă
echivalentul în lei al unei valute, venitul brut
anual  se determină pe baza chiriei  lunare
evaluate  la  cursul  de  schimb  al  pieței
valutare  comunicat  de  Banca  Națională  a
României, valabil pentru ultima zi a fiecărei
luni, corespunzător lunilor din perioada de
impunere.

111. Persoană fizică cu venituri din chirie în
sistem real cu cote forfetare în LEI sub
plafon.  
Am depus  declarația  unică  în  2019  și
estimatul este același cu realizatul. Nu
am  plătit  încă  impozitul  pentru  venitul
realizat  în  2019.Să  presupunem  că
reușesc să depun declarația rectificativă
pentru  bonificații  pe  2019  (formular
validat și  fără erori  la depunere).  Cum
se  va  face  plata  impozitului  pe  venit
pentru 2019? Reducerea de 10% ( 5%
+ 5% ) se va regăsi automat ca sumă
de plată atât în SPV cât și pe ghiseul.ro,
sau trebuie să o calculez și să o scad
din  ceea  ce  se  solicită  ca  plată  fără
bonificație scazută?

Buna ziua! În situația prezentată de dvs. ,
veți  completa  declarația  unică  astfel:
- Cap I, căsuța Declarație pentru aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal  si  sectiunea  I.5.2,  completand
impozitul  pe  venit  aferent  anului  2019;
-  Cap  II  ,  SECȚIUNEA II.1  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  estimate  din
România,  SUBSECȚIUNEA  II.1.1,
completând  corespunzător  datele  privind
veniturile  estimate  în  anul  2020;
Dvs  nu  aveți  obligația  de  a  atașa
documente  justificative  la  declarația  unică
(ex: contract scanat).

112. Speta: PFA-Impozitul, Cass și Cas 2019
plătit  integral  până  la  această  dată  -
întrebare:  bonificația  se  consideră  în
sumele de plată pentru 2020 și voi plăti
cu această sumă (bonificație) mai puțin?

Prin  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului
nr.69/2020  pentru  modificarea  şi
completarea  Legii  nr.  227/2015  privind
Codul  fiscal,  precum  şi  pentru  instituirea
unor  măsuri  fiscale,  s-a  stabilit  că,  dacă
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice  se  depune  până  la  30  iunie  2020
inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:  
a)  pentru  plata  impozitului  pe  venit,  a
contribuţiei  de  asigurări  sociale  şi  a



contribuţiei  de  asigurări  sociale  de
sănătate,  reprezentând  obligaţii  fiscale
anuale PENTRU ANUL 2019, se acordă o
bonificaţie  de  5% din  aceste  sume,  dacă
toate  aceste  obligaţii  fiscale  de  plată  se
sting  prin  plată  sau  compensare,  integral
până  la  data  30  iunie  2020  inclusiv;  
b)  pentru  depunerea  declaraţiei  unice
privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile
sociale  datorate  de  persoanele  fizice  prin
mijloace  electronice  de  transmitere  la
distanţă  conform  art.  79  din  Legea  nr.
207/2015  privind  Codul  de  procedură
fiscală,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul  pe venit,  contribuţia de asigurări
sociale şi contribuţia de asigurări sociale de
sănătate.

113. Se  încasează  dividende  nete  în  luna
iunie  2019 în  suma de 20000 lei,  alte
venituri  nu există  în  anul  2019.  Există
obligația  depunerii  declarației  unice  și
plata  CASS?  Se  recalculeză  veniturile
din dividende conform art.  174(10) din
Codul Fiscal?

Art. 174. alin. (10) vizează persoanele fizice
care  INCEP  ÎN  CURSUL  ANULUI,  să
desfășoare  activitate  și/sau  să  realizeze
venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b)
- h). Vă rugăm să aveți în vedere că baza
de calcul a CASS este anuală.

114. La venitul  din profesii  libere DU a fost
depusă estimativ pentru 2019. Acum la
definitivare și depunere DU pentru 2019
și estimativ 2020, pentru sume corecte
aferente anului  2019 cu bonificație,  se
bifează  rectificativ  la  B  cap.I?
Venituri  fără  depășire  plafon.  
Sau nu se bifeaza nimic și  se depune
DU, ca inițială?

Declaraţie  rectificativă privind Capitolul  I  -
se bifează în cazul rectificării Capitolului I;
- Declaraţie rectificativă privind Capitolul I,
pentru  aplicarea  bonificației  -  se  bifează
daca  anterior  a  fost  depusă  o  Declarație
unică  pentru  veniturile  realizate  în  anul
2019.
Dvs  veți  completa  Cap  I  Secțiunea  I.1,
Subsecțiunea I.1.1 si Secțiunea I.4 si Cap II
în mod corespunzător.

115. Mă interesează ce căsuțe se bifează în
DU  ce  trebuie  depusă  până  în
30.06.2020  pentru  a  beneficia  de
bonificații,  în  următoarele  situații:
1.Pentru  chirii  in  lei  -  depusă  Du
estimativă in 2019, vn net sub 12 salarii
minime;  
2.pentru  chirii  în  valută-depusă  DU
estimativă  în  2019  pentru  impozit
(venitul net estimat e sub plafon , dar s-
a  bifat  și  II.2.2  CASS  estimat  2019,
pentru  că  la  momentul  depunerii  DU

Regăsiți  răspunsurile  la  întrebările  dvs:
1.  cap.  I  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal
2.  cap.  I:-  SECȚIUNEA  I.1  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  realizate  din
România,  SUBSECȚIUNEA  I.1.1  Date
privind impozitul  pe veniturile realizate din
România,  impuse  în  sistem  real/pe  baza



ridicase dividende,  iar  suma era peste
12  salarii  minime);  
3.PFA în sistem real:  în DU estimativă
pentru 2019 s-a estimat vn net peste 12
salarii,  motiv  pentru  care  s-a  bifat  și
secțiunea  CAS  și  CASS  estimate
pt.2019. Acum trebuie depusă DU cu vn
realiz 2019, care este peste 12 salarii.
Ce căsuțe bifează pentru a beneficia de
bonificații atât la impozit cât și la CAS,si
CASS?;  
4.  în  2019  s-a  depus  DU  estimativă
pentru  dividende,  bifându-se  secțiunea
II.2.2  CASS-dividendele  încasate  până
la  30.07.2019  depășeau  12  salarii;  
5.  Pentru  dividende  încasate  peste
plafon de 12 salarii, se depune DU în 30
zile  sau  anul  viitor,  la  termenul  de
depunere?

cotelor  forfetare  de cheltuieli  SECȚIUNEA
I.5 Sumarul obligațiilor privind impozitul pe
venit și contribuțiilesociale datorate, pentru
anul  fiscal  2019,  SUBSECȚIUNEA  I.5.1
Sumarul  obligaţiilor  privind  impozitul  pe
venit  realizat  şi  contribuţiile  sociale
datorate,  pentru  anul  2019
-  căsuța  -  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal, completand in sectiunea I.5.2 CASS.
3 - SECȚIUNEA I.1 Date privind impozitul
pe  veniturile  realizate  din  România,
SUBSECȚIUNEA  I.1.1  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  realizate  din
România,  impuse  în  sistem  real/pe  baza
cotelor  forfetare  de cheltuieli  SECȚIUNEA
I.5 Sumarul obligațiilor privind impozitul pe
venit și contribuțiile sociale datorate, pentru
anul  fiscal  2019,  SUBSECȚIUNEA  I.5.1
Sumarul  obligaţiilor  privind  impozitul  pe
venit  realizat  şi  contribuţiile  sociale
datorate,  pentru  anul  2019
-  casuta  -  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal, completand in sectiunea I.5.2 CASS
si CAS. 
4.  cap.  I  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal
5.  Potrivit  art.  174,  alin.  (10)  din  Codul
fiscal, Persoanele fizice care încep în cursul
anului fiscal, să desfășoare activitate și/sau
să realizeze venituri, din cele prevăzute la
art.  155  lit.  b)  -  h),  iar  venitul  net  anual
cumulat din una sau mai multe surse și/sau
câtegorii de venituri, cu excepția veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală, din
arendă  sau  din  asocieri  cu  persoane
juridice, contribuabili potrivit titlului II, titlului



III  sau  Legii  nr.  170/2016,  pentru  care
impozitul  se  reține  la  sursă,  estimat  a  se
realiza  pentru  anul  curent  este  cel  puțin
egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe
țară, recalculat corespunzător numărului de
luni  rămase până la sfârșitul  anului  fiscal,
sunt  obligate  să  depună  declarația
prevăzută la  alin.  (3)  în  termen de 30 de
zile  de  la  data  producerii  evenimentului.
Salariul minim brut pe țară garantat în plată,
este  cel  în  vigoare  la  data  depunerii
declarației.

116. O persoană fizică are două contracte de
închiriere pentru 2019 unul în lei unul în
valută. S-a depus declarația estimativă
pentru  2019.  În  declarația  unică  2020
pentru efectiv realizat an 2019 mai trece
contractul  în  lei  sau doar cel  în  valută
pentru  regularizare  sumelor  la  cursul
valutar valabil în ultima zi a fiecărei luni?

Referitor  la  situația  prezentată  de  dvs.  În
Declarația  unică  2019/2020  pentru  venitul
realizat  din  cedarea  folosinței  bunurilor
pentru  care  cuantumul  chirieri  a  fost  în
valută se completează corespunzător Cap.
I.  Dvs  nu  mai  completați  la  cap.  I  datele
privind  venitul  din  cedarea  folosinței
bunurilor  în  lei,  însă  dacă  doriți  să
beneficiați  de  bonificații  veți  completa
căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal.

117. Un cabinet avocat individual pentru anul
2019 a estimat venituri  peste plafon si
CASS  datorată.  La  completarea  decl
unice  cu  venitul  realizat  pt  anul  2019,
având  în  vedere  că  aceste  venituri
realizate sunt peste plafon ,pune bifă la
cap  B  "Declarație  pt  aplicarea
bonificației în cazul contribuabililor care
obțin venituri anuale pentru care există
oblig  depunerii  declarației  prevazută la
art  120  CF";  nu  mai  pune  bifa  la
secțiunea  I.3.2  Date  privind  CASS
datorată și completează la rd 3, subsecț
I.5.1  CASS  în  suma  de  2.496  și
bonificațiile la rd 3.1. și 3.2? Întrebarea
este strict legată de CASS. Mulțumesc!

Modul de completare este corect!

118. Daca se depune pentru prima oară DU
2019-2020, ce bifez în cazul veniturilor
din activități independente? Mă refer la
punctul  B  -  CAP  I  din  DU?  Sunt  4

În instrucțiunile de completare a Declarației
unice sunt precizate situațiile. Instructiunile
le  puteți  accesa  la  urmatorul  link:
https://stațic.anaf.ro/.../Instructiuni_DU_OP



casute... ANAF_1107...

119. Buna ziua! În anul 2019 am depus DU
pentru un PFA cu normă de venit 32000
RON.  
Acum  o  lună  am  depus  DU  pe  anul
2020, pentru același PFA cu normă de
venit 33000 RON, dar fără să menționez
de bonificație. Tot acum o lună am plătit
impozitul  aferent  anului  2019.
Îmi puteți spune, vă rog frumos, ce pași
trebuie să urmez pentru a beneficia de
bonificație?  

Pentru a beneficia de bonificații, trebuie să
completați  Declarația  Unică  și  să  bifați
căsuța  "Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal",  apoi  veți  completa  sectiunea
I.5.2.Sumarul  obligaţiilor  datorate  de
persoanele  fizice.  
Aici  completați  :
1.Impozit  pe  venit  realizat  si  aplicâti  cele
două  bonificații
1.1. Bonificația pentru plata integrală până
la  30.06.2020  inclusiv
1.2.  Bonificația  pentru  depunerea
declarației  prin  mijloace  electronice
2.Contribuția de asigurări sociale si aplicâti
cele  două  bonificațtii
2.1. Bonificația pentru plata integrală până
la  30.06.2020  inclusiv
2.2.  Bonificația  pentru  depunerea
declarației  prin  mijloace  electronice
3.Contribuția  de  asigurări  sociale  de
sănătate  si  aplicâti  cele  două  bonificații.
3.1. Bonificația pentru plata integrală până
la  30.06.2020  inclusiv
3.2.  Bonificația  pentru  depunerea
declarației prin mijloace electronice.

120. Un  pfa  cu  normă  de  venit  îsi  încheie
activitatea  în  3  martie.  Care  este
valoarea  normei  de  venit  declarată
pentru  2020?  Proporțional  cu  zilele
lucrate,  sau  proporțional  cu  lunile
lucrate?

În  cazul  contribuabililor  care  îşi  exercită
activitatea  o  parte  din  anul  fiscal  de
raportare,  suma de la  rd.  3  se  determină
prin  raportarea sumei  de la  rd.  2  "Norma
ajustată  potrivitCodului  fiscal"  la  365  de
zile, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul
zilelor  de  activitateaferente  anului  de
impunere  în  cazul
începerii/încetării/întreruperii  temporare  a
activităţii,în cursul anului de impunere.

121. Un PFA care a avut activitatea afectată
în  contextul  pandemiei  și  a  solicitat
indemnizație,  potrivit  oug  publicate,  și
pentru  care  a  și  primit  această
indemnizație  și  are  termen  pentru
declararea și plata acestora până la 15
martie 2021. Ce se întâmplă în situația

Indemnizaţia  prevazută  de  OUG  30/2020
este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor
încondiţiile  prevăzute  de  Legea  nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu
modificările şi completările ulterioare. Modul
de  declarare  a  acesteia  prin  Declarația
unică  urmează  a  fi  stabilit  prin  formularul



în care la sfârșitul  exercițiului  financiar
2019 acesta  iese  pe pierdere? Pentru
că în mod normal când avem pierdere
nu  se  plătește  impozit,  respectiv
contribuții  sociale  (luam  cazul  în  care
fiind  pe  pierdere,  nu  optează  pentru
plata  contribuțiilor  sociale).  Cum
completează  DU?  Aceeași  întrebare  o
am și pentru situația în care încetează
activitatea  în  cursul  anului  2020,  după
primirea  indemnizației,  să  spunem  în
cazul decesului reprezentantului legal al
acestui PFA, ca să fie independentă de
voința sa această încetare a activității.
Mulțumesc.

aferent anului 2020/2021. Pentru informații
suplimentare ne puteți  scrie  pe  formularul
de contact.

122. Pfa /sistem real/venituri sub plafonul de
24960  ron  pentru  2019  dorește
asigurare  la  pensie:
12×2080×25%=6240.  Am  dreptul  la
bonificații  de  10  %  la  această  sumă
(6240 ron ) dacă plătesc până în 30.06
+ depunere electronică?

Pentru  CAS,  CASS  și  impozitul  aferent
anului  2019 beneficiați  de bonificații,  dacă
sunt  îndeplinite  condițiile  privind  plata  și
declararea  până  la  data  de  30.06.2020,
inclusiv.

123. Buna ziua. Se beneficiază de bonificație
în  următoarele  situații?
-Un  pensionar  cu  impunere  la  normă
care  beneficiază  de  coeficientul  de
reducere  pentru  vârstă.
-Veniturile din activități agricole (care se
impun  și  ele  la  normă  de  venit).
-Persoanele care s-au asigurat voluntar
la  CASS (  deci  redus la  valoarea a  6
luni).
Dacă  se  beneficiază  în  aceste  cazuri,
CUM se  completează  declarația  unică
pentru bonificații?

1.  Da,  beneficiază  de  bonificații  pentru
impozit  și  CASS.
2.  Da,  beneficiază  de  bonificații  pentru
impozit  si  CASS,  după  caz.
3.  Da,  beneficiaza  de  bonificații  pentru
CASS.

124. 1. PFA estimează că depășește 24960
lei în 2019șsi bifează CAS și CASS, dar
realizează  sub  minimum.  Prin  DU
2019/2020 poate să renunțe la obligația
de  plată  a  CAS  și  CASS?
2.  PFA  estimează  că  NU  depășește
24960 lei în 2019 și optează CAS și/sau
CASS.  Realizează  în  2019  sub
minimum. Prin DU 2019/2020 poate să
renunțe la opțiunea de plată a CAS și

în  cele  două  cazuri  răspunsurile  sunt
urmatoarele:
1.  a)  În  cazul  în  care  persoana  fizică
realizează un venit net anual cumulat sub
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar
calitatea de salariat și nu s-au încadrat în
câtegoriile  de  persoane  exceptate  de  la
plata CASS, aceasta datorează CASS la o
bază  de  calcul  echivalentă  cu  6  salarii
minime brute pe țară și depune declarația



CASS? unica,  cap.  I,  în  vederea  definitivării
contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate;
b)  În  situația  în  care  persoana  fizică  a
estimat  pentru  anul  curent  un  venit  net
anual cumulat, din una sau mai multe surse
și/sau categorii de venituri, cel puțin egal cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar
venitul net anual cumulat realizat este sub
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, nu
datorează CAS, cu excepția celor care au
optat pentru plata contribuției. În acest caz
contribuția  plătită  nu  se  restituie,  aceasta
fiind  valorificată  la  stabilirea  elementelor
necesare determinării pensiei, potrivit legii.
2.  Persoana fizică care a optat datorează
CASS  după  cum  urmează:
a) - dacă a depus declarația unică, cap. II
până  la  împlinirea  termenului  legal  de
depunere, la o bază de calcul reprezentând
valoarea a 6 salarii  de bază minime brute
pe  țară,  în  vigoare  la  termenul  legal
prevăzut  pentru  depunerea  declarației  
sau  în  anul  fiscal  precedent  nu  au  avut-
dacă a depus declarația unica, cap. II, după
împlinirea termenului legal de depunere, la
o  bază  de calcul  echivalentă  cu  valoarea
salariului  de  bază  minim  brut  pe  țară  în
vigoare  la  termenul  legal  de  depunere  a
declarației,  înmulțită  cu  numărul  de  luni
rămase până la termenul legal de depunere
a  declarației  unice  cap.  I,  din  declarația
unica  2019/2020,  inclusiv  luna în  care  se
depune  declarația.
b)  În  situația  în  care  persoana  fizică  a
estimat  pentru  anul  curent  un  venit  net
anual cumulat, din una sau mai multe surse
și/sau câtegorii de venituri, cel puțin egal cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar
venitul net anual cumulat realizat este sub
nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, nu
datorează CAS,  cu  EXCEPTIA celor  care
au optat pentru plata contribuției.  În acest
caz  contribuția  plătită  nu  se  restituie,
aceasta  fiind  valorificată  la  stabilirea
elementelor necesare determinării  pensiei,
potrivit legii.

125. Buna ziua! Am citit cu atenție întrebările, Mulțumim  că  ați  parcurs  întrebările.  Într-



dar speța mea nu se regăsește printre
ele.  Dacă pentru  venituri  din  chirii  am
estimat eronat pentru 2019 CASS odată
cu  depunerea  DU  pentru  2018,  cum
rectific acum pentru a anula suma? Nu
am depus încă DU pe 2019. Mulțumesc!

adevăr întrebare similară cu a dvs nu a mai
fost  adresată.  În  cazul  expus  dvs  puteți
rectifică  datele  înscrise  în  cap  II  din
Declarația unică aferentă anului 2018/2019.
Vă  rugăm  să  utilizați  următorul  formular:
Declaraţie unică - privind impozitul pe venit
şi  contribuţiile  sociale  datorate  de
persoanele  fizice,  conform  OpANAF
nr.49/2019. Se utilizează pentru declararea
impozitului şi contribuţiilor sociale datorate,
pe veniturile realizate pe anul 2018, precum
şi  a  impozitului  şi  contribuţiilor  sociale
datorate,  pe  veniturile  estimate  pe  anul
2019.  -  publicat  în  data  de  21.01.2019  
https://stațic.anaf.ro/.../Declarat.../declarație
_unica.html

126. Buna  ziua,  Pentru  PFA cu  normă  de
venit  sub  plafon,  impozit  achitat  deja
pentru anul 2019, declarație unică încă
nedepusă pt 2019, ce rubrici  trebuiesc
completate în noul formular - în această
situație cât și  pentru a putea beneficia
de  cele  2  bonificații  (plata  până  la
30.06.2020,  respectiv  depunere
electronică)?
Pentru  anul  2019  mai  trebuie
trecut/completat  ceva având în  vedere
că a fost tot norma de venit anterior, sau
se  declară  direct  pt  anul  2020  la
capitolul  II,  subsectiunea  II.1.2.?  
Mulțumesc anticipat.
A  fost  depusă  declarația  unică  ce
trebuia depusă de anul trecut, am scris
greșit anul. La cea de anul acesta m-am
referit...
Deci trebuie completat doar la capitolul
II, scazând suma pentru bonificații.

Dacă nu aţi depus declaraţia unică pentru
anul 2019 (care avea termen de depunere
anul  trecut)  este necesar  să completaţi  şi
să  depuneţi  mai  întâi  declaraţia  unică
aprobată  prin  OPANAF  nr.49/2019,  iar  în
vederea acordării bonificaţiilor prevăzute în
OUG nr.69/2020, veţi completa şi declaraţia
unică aprobată prin OPANAF nr.1107/2020,
bifând  următoarele  căsuţe:
1. Declarație pentru aplicarea bonificației în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută la art.120 din Codul fiscal, de la
lit.B  din  formular
2.  Sumarul  obligaţiilor  datorate  de
persoanele fizice care obțin venituri anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzute la
art.120  din  Codul  fiscal,  precum  și  de
persoanele fizice care au optat în anul 2019
pentru plata contribuției de asigurări sociale
sau  a  contribuției  de  asigurări  sociale  de
sănătate  potrivit  art.148  alin.(3),  respectiv
art.180 din Codul fiscal, de la secţiunea 5 a
capitolului  I  din  declaraţie.
Pentru  anul  2020,  în  condiţiile  continuării
desfăşurării  activităţii,  se  va  completa,  în
mod corespunzător, Cap II din formular.
Chiar daca ați gresit anul, răspunsul nostru
este  valabil.  La  capitolul  II  nu  trebuie  să
scădeți  nimic  întrucât  nu  beneficiați  de



bonificații.

127. 2019- VENITURI DIN CHIRIE exprimate
în RON, cote forfetare, PF, venituri nete
sub  plafon,  a  fost  depusă  declarația
online și plătite impozitele pentru 2019
până în 31.12.2019 (veniturile realizate
sunt cele declarate in DU 2019) Pentru
bonificație  se  bifează  în  acest  caz:
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației
în  cazul  contribuabililor  care  obțin
venituri  anuale  pentru  care  există
obligația completării  și depunerii  numai
a  declarației  prevăzută  la  art.120  din
Codul  fiscal?  SAU  declarație
rectificativă pt aplicarea bonificației? 
Pers  fizice  sunt  pensionari,  active  2
contracte de închiriere, venituri net per
chirie sub plafon.

Pentru  veniturile  din  cedarea  folosinței
bunurilor, veți bifa căsuța Declarație pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care
există  obligația  completării  și  depunerii
numai a declarației prevăzută la art.120 din
Codul  fiscal,  caz  in  care  veți  completa  in
mod corespunzator si I.5.2.

128. Pentru o PFA cu activitate impozitată în
sistem real, am estimat pentru 2019 un
venit  net  de  16.000  lei,  s-a  depus
declarația unică in iulie 2019 cu impozit
estimat de plată 1600 lei. Nu am estimat
CAS și CASS. În septembrie 2019 am
încasat 14.250 lei dividende, am depus
rectificativă la declarația unică, unde am
rectificat  venitul  estimat  pentru  CASS
(16.000 + 14.250) și  am stabilit  CASS
de plată pentru perioada sept-dec 2019
= 832 lei. Vă rog să-mi spuneți dacă am
procedat corect și dacă trebuie să mai
declar  ceva  în  2020  pentru  2019,  în
afară de bonificații. 

În  situația  în  care  persoanele  fizice  au
estimat  pentru  anul  curent  un  venit  net
anual cumulat din una sau mai multe surse
și/sau câtegorii  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,
în  vederea  definitivării  contribuției  de
asigurări  sociale  de  sănătate.  
Răspunsul  nostru  vizează  CASS  însă  vă
rugăm  să  aveți  în  vedere  completarea
tuturor  secțiunilor  în  mod  corespunzător.
Vă  rugăm  să  descarcați  și  să  completați
declarația  unică,  versiunea  disponibilă
acum pe site-ul nostru.

129. PFA, sistem real,  venit  realizat sub 12
salarii minime în anul 2019 însă dorește
plata  contribuției  sănătate  cu  plata
pentru  6  luni,  mai  beneficiază  de
bonificație  dacă  a  achitat  integral
impozit conform realizat și contribuția la
sănătate?

Da,  beneficiază  de  bonificații.  Pentru  a
beneficia  de  bonificații  vă  rugăm  să
completați declarația unică.

130. Pfa normă de venit, estimativă depusă.
Depus  du  inițială  pt  chirie  EUR  și

Dacă  ați  depus  declarația  pentru  cazurile
prezentate în acest an (cap I și cap II) dvs



dividende  cass.  Cum  beneficiez  de
bonificație pt impozit normă venit?

veți  completa  doar  la  capI:
-Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care
există  obligația  completării  și  depunerii
numai a declarației prevăzută la art.120 din
Codul  fiscal  (pentru  a  beneficia  de
bonificații  pentru  impozitul  pe  venit  și
CASS);
- Declaraţie rectificativă privind Capitolul I,
pentru  aplicarea  bonificației  (pentru  a
beneficia de bonificații  pentru impozitul  pe
venitul din cedarea folosinței bunurilor).

131. Am depus Declarația Unică pentru 2019
pe 0 deoarece nu am avut activitate și
cu venit estimat pe 2020 cu 10.000 lei!!!
Însă pe recipisa îmi scrie că am depus o
Declarație pentru perioada de raportare
12.2020!!! Este corect!?

Da, este corect.

132. O  persoană  fizica  care  obține  doar
venituri din chirii în lei, a plătit impozitul
pe venit până la acestă dată și a depus
declarația  electronic  pentru  veniturile
estimate în anul 2019. Menționez faptul
că  nu  este  obligată  la  plata  CASS,
întrucât venitul net este sub plafon. Ce
căsuță  trebuie  să  bifeze  pentru  a
beneficia de bonificații  pentru veniturile
aferente anului 2019?

Dvs. veți completa la Cap I, bifând căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120  din  Codul  fiscal  si
sectiunea  I.5.2,  completand  impozitul  pe
venit  aferent  anului  2019  si  Cap  II,
SECȚIUNEA II.1 Date privind impozitul pe
veniturile  estimate  din  România,
SUBSECȚIUNEA  II.1.1,  completând
corespunzător  datele  privind  veniturile
estimate în anul 2020.



133. În cazul în care o PFA/II a declarat anul
trecut venit estimat peste plafon cu CAS
și CASS pentru 2019 și le-a plătit până
la 15 martie (an 2019), ce bife se pun
pentru a putea beneficia de bonificații la
CAS și CASS astfel încât sa nu dubleze
sumele CAS și CASS în fișă?

Pentru a beneficia de bonificații pentru CAS
și  CASS  veți  completa  cap  I,  căsuța
Declarație  pentru  aplicarea  bonificației  în
cazul  contribuabililor  care  obțin  venituri
anuale  pentru  care  există  obligația
completării și depunerii numai a declarației
prevăzută  la  art.120  din  Codul  fiscal.
În  ceea  ce  privește  impozitul,  pentru  a
beneficia  de  bonificație  veți  completa  și
căsuța  Declaraţie  rectificativă  privind
Capitolul  I,  pentru  aplicarea  bonificației
(care  se  bifează  dacă  anterior  a  fost
depusă o Declarație unică pentru veniturile
realizate în anul 2019). Daca nu ați depus
Declarație  unică pentru veniturile realizate
în  anul  2019 veți  completa  corespunzător
cap I, subsectiunea I.1.1 si sectiunea I.4.

134. Realizez venituri sub plafonul minim din
activități independente impuse în sistem
real.  Am  depus  declarația  unică  în
martie  2020  și  acum  e  necesar  să  o
depun din nou cu bonificații.  La CASS
am completat varianta pentru 6 luni de
1248 lei. În acest caz la CASS se mai
aplică  bonificația  de  10%? Anul  trecut
nu  se  putea  completa  bonificație  în
acest caz, anul acesta am vazut ca pdf-
ul permite. E necesar să completez din
nou  toata  declarația  rectificativă  sau
doar capitolul I cu bonificații?

În  cazul  în  care  în  2019  ați  optat  pentru
plata  CASS  atunci  pentru  a  beneficia  de
bonificație  trebuie  să  completați  cap  I,
căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației în cazul contribuabililor care au
optat  pentru plata contribuției  de asigurări
sociale  sau  a  contribuției  de  asigurări
sociale  de  sănătate  potrivit  art.148  alin.
(3),  respectiv  art.180  din  Codul  fiscal.
În  ceea  ce  privește  impozitul,  pentru  a
beneficia  de  bonificație  veți  completa  și
căsuța  Declaraţie  rectificativă  privind
Capitolul  I,  pentru  aplicarea  bonificației
(care  se  bifează  dacă  anterior  a  fost
depusă o Declarație unică pentru veniturile
realizate în anul 2019).

135. Buna  dimineata.  Am  depus  declarația
unică  pt  2019  și  estimat  2020  în
februarie  și  am  achitat  suma  fără
bonificație.În  urma situației  de  urgentă
s-a făcut un act adițional pt micșorarea
chiriei pe o perioadă de cinci luni. Cum
trebuie să procedez deoarece venitul pe

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea
folosinţei bunurilor din patrimoniul personal,
în  situaţiile  în  care  intervin  modificări  ale
clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii,
în  cursul  anului  fiscal,  depun  declaraţia
unică în  termen de 30 de zile  de la  data
producerii  evenimentului,  respectiv cap. II,



care  l-am estimat  în  DU  depusă  este
mult  mai  mare!  Pot  înregistra  actul
adițional online? 

bifând  căsuța  rectificativă.  Dacă  doriți
înregistrarea  actului  adițional  trebuie  să
completați C168, disponibil la următorul link
https://stațic.anaf.ro/stațic/10/Anaf/Declarați
i_R/168.html
Declarația  unică  și  C168  se  pot  depune
electronic.

136. Buna ziua! O persoană fizică încasează
dividende  în  sumă  de  9.500,00  lei  în
luna  Aprilie  2019,  9.500,00  lei  în  Mai
2019  și  încă  278.000,00  lei  în
Decembrie  2019.  Când  se  considera
depășit  plafonul?  Se  recalculează,
raportându-ne  la  numărul  de  luni
rămase  până  la  sfârșitul  anului  fiscal
(24960/12x8=16640  lei)  sau  la
momentul  depășirii  efective  a  sumei
încasate  de  24960  lei?  Care  este
valoarea  CASS  de  plată  în  cazul
acesta?

Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12
salarii  minime brute pe țară,  în vigoare la
termenul  de  depunere  a  declarației
prevăzută  la  art.  120  se  efectuează  prin
cumularea veniturilor.  CASS de plată este
2496 lei.

137. O persoană fizică realizează venituri din
vânzare  acțiuni  cotate  la  bursă
respectiv,  mai  are  și  un  venit  din
vânzare  teren.  Ce  fel  de  impozit  pe
venituri  se  declară  în  declarația  unică
aferent anului 2019?

În  declarația  unică  se  declară  doar
veniturile  din  invesțitii  (transfer  titluri  de
valoare).

138. Buna ziua! PFA cu venit net în 2019 sub
plafon,  pt  plata  CAS.
Venitul estimat pt 2020 tot sub plafonul
minim, dar vreau să optez pt plata CAS.
Având  în  vedere  că  îmi  mai  sunt
necesare  10  luni  pt  a  face  35  ani  de
vechime, e posibil ca la calculul venitului
anual ales pt plata CAS să optez pt 10
luni× 2230 lei = 22300 lei?

Persoanele fizice care nu se încadrează în
plafonul  prevăzut  de lege pot  opta pentru
plata contribuției de asigurări sociale pentru
anul  curent,  în  condițiile  prevăzute  pentru
persoanele  care  estimează  că  realizează
venituri  anuale  peste  nivelul  a  12  salarii
minime brute pe țară.

139. În  situația  estimării  obligației  cass
pentru  dividende  în  declarația  unică
depusă  în  2019  cum  se  poate  obține
bonificația  pentru  plata  până  la
30.06.2020? Se bifează ceva pe pagina
1 la capitolul B?

Pentru  a  beneficia  de  bonificații  dvs  veți
completa la cap I căsuța Declarație pentru
aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care
există  obligația  completării  și  depunerii
numai a declarației prevăzută la art.120 din
Codul fiscal.



140. Pentru  venitul  din  chirii  în  valută  la
depunerea declarației  unice  trebuie  sa
bifăm ceva pe pagina 1 la capitolul B?
Cum se face rotunjirea sumei de plată
în  lei?  Lunar  sau cumulat  pe  întreaga
perioadă recalculată? 

Dvs trebuie să depuneți cap I, în care veți
completa datele  privind veniturile realizate
și  dacă  aveți  contract  în  derulare  veți
completa și cap II în mod corespunzător. În
declarația  fiscală  sumele  se  rotunjesc  la
leu.

141. Buna  ziua!  Pentru  o  persoană  fizică
care a ridicat dividende peste plafon în
anul  2020.  Când  plătește  CASS-ul
declarat ca venit estimat pt anul 2020 în
declarația unică? 

Termenul  de  plată  al  obligațiilor  aferente
anului 2020 este 15.03.2021.

142. Buna ziua, întrebarea mea este: pentru
o persoană fizică, care a realizat venituri
din dividende pe anul 2019 peste plafon
și  în anul  2020 la  fel  peste plafon, se
plătește  doar  contribuția  de  sănătate
sau și CAS? Și bonificația se aplică atât
pe anul 2019 cât și pe anul 2020?

În cazul  expus, se datorează CASS nu și
CAS. Bonificația se acordă pentru 2019.

143. Încerc  să  depun  declarația  unică
rectificativă pentru 2019 (sunt salariat și
obțin și venituri din dividende), vreau să
trec  rectificativă  pentru  CASS.  Deși
bifez doar pe prima pagină la pct.B cap.I
pentru  2019  căsuța  a  doua  cu
rectificâtivă  pentru  calculul  bonificației,
apoi trece automat la pct. I.5.1 și aplic
ambele  bonificații,  primesc  mesaj  de
eroare  ”ați  depus  o  declarație
rectificâtivă  pentru  perioada  12  2020;
eroare  regula:  R_NO_INIT_DEC:  
Nu  a  fost  depusă  o  declarație  inițială
validă  pentru  aceeași
perioadag_drec:Rsi  cnt:0”,  ca  și  cum
aceasta  este  o  declarație  pentru  anul
2020!!!!!  
Vreau să zic  că nu mi-a apărut  nici  o
fereastră cu Ignore, pur și simplu după
ce  am  pus  suma  2496  la  CASS  au
apărut  și  cele  două  valori  pentru
bonificații.

Dvs  nu  trebuie  să  bifați  declarație
rectificativă privind cap I,  pentru aplicarea
bonificației  ci  trebuie  să  bifați  Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120 din Codul fiscal.

144. PFA sistem real, DUF depus în februarie
2020 cu  sumele  realizate  și  estimările
pentru anul 2020, plăți integrale conform
realizări  an  2019  până  la  data

În cazul expus, beneficiați de bonificație. Vă
rugăm  să  aveți  în  vedere  că  trebuie  să
depuneți  declarația  unică  pe  care  să  o
completați corespunzător.



20.05.2020, beneficiază de bonificație?
În cazul  în  care estimările  pentru anul
2019  era  mult  mai  mare  însă  plata
datoriilor  sa  efectuat  conform  realizări
an  2019?  Se  consideră  contribuții
restante doar pentru realizat, nu pentru
sumele estimate?

145. Buna  ziua!  As  avea  două  întrebări
legate de completarea DU: 1.dacă s-a
depus  DU  greșită  în  sensul  că  s-a
completat  CAP  I  secțiunea  3,
subsecțiunea 2 și nu trebuia iar la CAP
II,  secțiunea 2,  subsecțiunea 2 nu s-a
completat,  vrând  să  opteze  pt  plata
CASS,  obținând  venituri  sub  plafon,
depun DU rectificativă completând-o în
totalitate,  cum  ar  fi  fost  completată
corect prima dată? sau completez în DU
rectificativă  doar  subsecțiunile  care  au
fost completate greșit? 2. În DU privind
veniturile estimate din activități agricole,
impuse pe bază de norme de venit fiind
vorba  de  albine,  nu  mă  lasă  să
completez  numărul  famililor  de  albine
neimpozabile...

1.  Dacă  ați  greșit  ambele  capitole,  atunci
ambele  vor  trebui  rectificate.
2.  Verificați  dacă  ați  completat  și
căsuța  ,,Opțiune  privind  încadrarea  în
limitele veniturilor neimpozabile,,.

146. Buna ziua. În vederea stabilirii venitului
net anual impozabil aferent anului 2019
(pentru activități indepedente) ce anume
se  înscrie  la  rd.  2  de  la  secțiunea  
I.4.Stabilirea  impozitului  anual  datorat
pe  venitul  net  anual  impozabil  realizat
din activități independente și drepturi de
proprietate  intelectuală,  impuse  în
sistem  real?
Se  înscrie  valoarea  integrală  a  Cas
datorată  (înainte  de  scăderea
bonificației)  și  înscrisă  la  rd.  3  de  la
secțiunea  I.3.1.Date  privind  contribuția
de  asigurări  sociale  datorată,  sau
valoarea  CAS  după  scaderea
bonificației? 

Se  înscrie  suma  reprezentând  CAS
datorată  potrivit  prevederilor  Titlului  V  din
Codul fiscal.

147. Buna ziua! Dacă în anul precedent am
realizat  pierderi  pe  o  întreprindere
individuală, iar  anul  acesta am realizat
un  profit  mai  mare  decât  pierderea,
aceasta  se  scade  toata  din  profit  sau
trebuie împărțită la 7 ( cei 7 ani în care

Buna  ziua!  Pierderea  fiscală  anuală
înregistrată  pe  fiecare  sursă  din  activități
independente,  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor
și  din  activități  agricole,  silvicultură  și
piscicultură, determinată în sistem real, se



se  recuperează  )  și  scazută  din  profit
treptat, an de an până dispare? 

reportează  și  se  compensează  de  către
contribuabil cu venituri obținute din aceeași
sursă  de  venit  din  următorii  7  ani  fiscali
consecutivi.  Regulile  de  reportare  a
pierderilor  sunt  următoarele:
a)  reportul  se  efectuează  cronologic,  în
funcție de vechimea pierderii, în următorii 7
ani  consecutivi;
b)  dreptul  la  report  este  personal  și
netransmisibil;
c)pierderea reportată, necompensată după
expirarea  perioadei  prevăzute  la  lit.  a),
reprezintă  pierdere  definitivă  a
contribuabilului.

148. Buna  ziua.  În  cazul  în  care  realizez
venituri din contract individual de muncă
și  venituri  din  chirii,  peste  plafonul
minim,  datorez  cass și  la  ce  nivel?  În
declarația  unică  se completează suma
manual sau calculează programul?

În  cazul  prezentat  de  dvs,  datorați  CASS
pentru  veniturile  realizate  din  cedarea
folosinței  bunurilor,  la  nivelul  a  12  salarii
minime brute pe țară. În calculul plafonului
se  includ  doar  veniturile  din  cedarea
folosinței bunurilor.

149. Buna  ziua!  Anterior  publicării
formularului  Declarației  unice  cu
bonificații,  în  aprilie  2020  s-a  depus
declarație  unică  pentru  veniturile
realizate  în  anul  2019  (numai  din
cedarea folosinței-chirie în lei, cheltuieli
forfetare),  precum  și  pentru  veniturile
estimate  pentru  anul  2020  (cedarea
folosinței-chirie în lei-cheltuieli forfetare),
iar pentru a se beneficia de bonificații ,
vă rog să îmi spuneți  ce se bifează la
Capitolul  I,  căsuța  ,,Declarație
rectificativă  privind  Capitolul  I,  pentru
aplicarea  bonificației"  sau
căsuța  ,,Declarație  pentru  aplicarea
bonificației în cazul contribuabililor care
obțin venituri anuale pentru care există
obligația completării  și depunerii  numai
a  declarației  prevăzută  la  art  120  din
Codul Fiscal”? Fac precizarea că venitul
realizat  in  2019  din  cedarea  folosinței
(chirie  în  lei  cheltuieli  forfetare)  este
același  cu  cel  declarat  în  declarația
unică pentru estimativ anul 2019 (chirie
în  lei,  cheltuieli  forfetare)  și  că  nu
depășesc  plafonul  pt  CASS.  Vă
mulțumesc!

În  cazul  prezentat,  întrucât  ați  completat
eronat  cap  I,  cap  pe  care  dvs  nu  aveați
obligația,  trebuie  să  procedați  astfel:
-  cap.  I  căsuța  Declaraţie  rectificativă
privind  Capitolul  I  (se  bifează  în  cazul
rectificării  Capitolului  I);  
-  căsuța  Declarație  pentru  aplicarea
bonificației  în  cazul  contribuabililor  care
obțin  venituri  anuale  pentru  care  există
obligația  completării  și  depunerii  numai  a
declarației  prevăzută  la  art.120  din  Codul
fiscal  pentru  a  beneficia  de  bonificații.
Presupunem  că  la  cap.  II  ați  completat
corect.
Vă rugăm să completați  ultima versiune a
declarației  unice  disponibilă  pe  site-ul
nostru.



150. PF  cu  venituri  din  activități
independente  impuse  în  sistem  real,
peste plafon - profesii liberale și venituri
din activități  agricole, impuse la normă
de venit (declarate în DU estimativă pe
2019).  În  mai  se  depune  DU  finală
pentru veniturile din profesii liberale pe
2019, agricultură la normă de venit pe
2020.  Ce  bifează  pentru  acordarea
bonificațiilor?

În  cazul  dvs,  completați  cap.  I  Declaraţie
rectificativă  privind  Capitolul  I,  pentru
aplicarea  bonificației  (se  bifează  dacă
anterior  a  fost  depusă  o  Declarație  unică
pentru veniturile realizate în anul  2019) și
tot  la  cap  I  căsuța   Declarație  pentru
aplicarea  bo nificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120  din  Codul  fiscal,  completate
conform  obligațiilor  datorate  pentru
categoriile de venit realizate (CAS, CASS,
impozit,  după  caz).
Vă rugăm să completați  ultima versiune a
declarației  unice  disponibilă  pe  site-ul
nostru.

151. Buna ziua! În cazul unei persoane fizice
ce a depus în aprilie 2019 o declarație
unică în care a bifat Cap II pentru că a
încasat dividende mai mult de 24960 lei,
iar ulterior în noiembrie 2019 a încasat
alte  dividende,  ce  fel  de  declarație
depune acum în 2020? Declarație unică
rectificativă pentru 2019 sau Declarație
unică  finală  prin  care  menționează
suma totală încasată în 2019 cu titlul de
dividende?

În  situația  prezentată  trebuie  să  depuneți
declarația  unică,  cap  I,  căsuța  Declarație
pentru  aplicarea  bonificației  în  cazul
contribuabililor  care  obțin  venituri  anuale
pentru  care  există  obligația  completării  și
depunerii  numai a declarației  prevăzută la
art.120  din  Codul  fiscal,  pentru  aplicarea
bonificațiilor. 

152. Buna  ziua.  Salariat  la  un  SRL  si
deținător  al  unui  Pfa,  dacă  depășește
plafonul de 12 salarii pentru anul 2019
este obligat la plata ambelor contribuții?
CAS și CASS?

Buna dimineața! Da, dvs datorați și CAS și
CASS.  Să  nu  uitați  să  vă  îndepliniți  și
obligația  declarativă,  în  funcție  de  situația
dvs fiscală.
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