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Vă rog sa clarificați dacă art. 174 alineatul 18
prevede obligativitatea persoanelor fără calitate
de salariat anul trecut si cu venituri sub plafon
anul acesta, să se asigure aferent unei baze de
calcul de 6 salarii. Dacă nu, la cine se referă
alineatul respectiv?

Prevederile art. 174 alin. (18) din Codul fiscal, sunt aplicabile
în cazul în care o persoană estimează pentru anul 2018 că
obţine venituri (prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) din
Codul fiscal) cel puţin egale cu plafonul de 22800 lei, iar
ulterior, constată că venitul net anual cumulat realizat este
sub plafon, iar în anul fiscal 2018 nu a avut calitatea de
salariat şi nu s-a încadrat în categoriile de persoane
exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate prevăzute la art. 154 alin. (1). Astfel, în acest caz,
se datorează CASS la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii
minime brute pe ţară prin depunerea declaraţiei unice până
la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de
realizare a veniturilor.
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Când aleg sa completez declarația 200, am
doar opțiunea pe 2016 sau 2015. Nu găsesc
cum sa o completez pentru 2018, iar anul nu
se poate edita. Cum trebuie sa procedez?

Pentru veniturile obținute în anul 2017 și pentru estimarea
celor ce vor fi obținute în 2018 se depune Declarația unica
pe
care
o
puteți
descarca
de
la
următorul
link:https://static.anaf.ro/.../Declarat.../declaratie_unica.html
Mai multe informații puteți obține la următorul
link:https://static.anaf.ro/.../AsistentaCont.../Ghid_DU_2018.
pdf
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O persoana fizica obține drepturi de autor, În situaţia prezentată de dvs. nu aveţi obligaţia completării şi
unde se oprește 10% impozit peste 22.800 lei. depunerii Declaraţiei unice
Este și salariată la o firma cu 8 h/zi la salariul
minim. Este corect să nu completeze Declarația
unică deoarece nu este obligată să plătească
sănătate si pensie din drepturi de autor fiind
angajată?
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Am primit email cu aprobarea utilizării
serviciului SPV( după depunerea cererii la
ghișeu), dar nu am primit email-ul cu
confirmarea activării. Cui trebuie sa mă
adresez?
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Dacă în anul 2017 am realizat venituri din activ Pentru anul 2017 aveți obligația completării declarației unice
de avocatura și ca persoana fizica am avut în doar pentru veniturile obținute din activitatea de avocatură.
perioada 01.01-01.09.2017 un apartament
închiriat cu chirie 800 lei/luna,trebuie sa depun
declarația și o anexa?
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Pentru 2% din impozitul datorat/câștigul net
anual impozabil pentru anul 2017 si 2018 pot
completa acum asociatia care vreau să o
susțin?

7

Indemnizația de creștere copil de la barou se Indemnizația de creștere copil nu se declara în declarația

1

Puteți încerca să accesați Spațiul Privat Virtual chiar dacă nu
ați primit acel e-mail. În situația în care nu puteți accesa vă
sugeram să transmiteți solicitarea dvs. pe formularul de
contact selectând categoria Asistenta tehnica servicii
informatice sau să apelați la Call-center-ul Agenției Naționale
de Administrare Fiscală, la numărul de telefon
031.403.91.60. selectând tasta 3.

În declarația unică veți completa pentru anul 2017 cap.
I,
secțiunea
2
DESTINAŢIA
SUMEI
REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL
DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET
ANUAL IMPOZABIL
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Răspuns

declară în declarația unică?

unica.

În cazul unei persoane care are 2 entități tip
PFA, una de la Registrul Comerțului, a doua de
tip profesie liberala la ANAF, dar care doar la
una din entități estimează sa aibă peste
plafonul de 22800 lei anual, cum se va calcula
contribuția la CAS și CASS? Doar pentru
entitatea care depășește?

La calculul venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de
CAS, respectiv CASS, se ia în calcul suma veniturilor nete din
activităţi independente, din una sau mai multe surse şi/sau
categorii de venituri estimate a se realiza din România şi din
afara României.

Având în vedere că depun declarații separate Nu se depun două declaraţii.Se depune o declaraţie şi o
pentru fiecare activitate, cum se vor completa anexă la declaraţie.
pentru a se evidenția calculul la suma totală.
1) În cazul prezentat de dumneavoastră se va completa
declaraţia în format hârtie astfel:
- pentru o veniturile din profesii liberale completaţi Capitolul
II, Secţiunea 1, Subsecţiunea 1, precum şi Secţiunea 2 "Date
privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de
asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018" (se
completează cu suma veniturilor din cele două surse) din
declaraţie;
- pentru veniturile din cealaltă sursă veţi completa Capitolul
II, Secţiunea 1, Subsecţiunea 1 sau Subsecţiunea 2, după
caz, din anexa la declarație.
2) În cazul în care completaţi declaraţia în format electronic
după ce completaţi Capitolul II, Secţiunea 1, Subsecţiunea 1
cu veniturile din profesii liberale, apăsaţi "Adăugare venit" si
completaţi Capitolul II, Secţiunea 1, Subsecţiunea 1 sau
Subsecţiunea 2, după caz, cu venitul din cealaltă sursă.
Secţiunea 2 "Date privind contribuţia de asigurări sociale şi
contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru
anul 2018" se completează automat cu veniturile din cele
două surse.
9

Avocații din punct de vedere al CAS cotizează
la Casa lor de pensii. La completarea declarației
nu se au în vedere datele de la CAS și doar
estimatul la CASS cu un venit estimat mai mare
față de plafon. Declarația se validează și se
poate transmite însă apare eroare în sensul ca
se transmite mesajul, că dacă am estimat la
CASS și am venituri peste plafon trebuie sa
bifez și CAS .
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Sunt angajat salariat. Am închiriat, pentru Dumneavoastră aveți obligația depunerii declarației unice și
turiști, un apartament cât eram în vacanță sau completarea acesteia în mod corespunzător.
plecat (ianuarie, de Paști) ce trebuie să fac?
Este necesară declarația unică?
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Un PFA care desfășoară activități agricole,
impuse pe norme de venit dar este sub
plafonul impozabil la toate categoriile de venit,
depune declarația unica? Dacă răspunsul
este ,,da'', cum se declara? Contribuabilul nu
dorește sa plătească contribuții sociale.

În situația prezentată de dvs., în cazul în care veniturile
obținute din activități agricole se încadrează în limitele
neimpozabile (potrivit tabelului prevăzut la art. 105 alin. (2)
din Codul fiscal), nu aveți obligația completării declarației
unice.
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Dacă nu depășesc plafonul pentru o
întreprindere individuală, dar aleg sa plătesc
CAS, întrucât nu sunt salariat în alta parte, care
este suma la care plătesc CAS, 22800 lei? Adică
5700 lei pe an?

În situația în care doriți să optați pentru plata contribuției
CAS deși veniturile estimate a fi realizate sunt sunt sub
plafonul anual , opțiunea se exercită prin depunerea
declarației unice, CAP. II, SECȚIUNEA 2 : DATE PRIVIND
CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE
ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE PENTRU
ANUL 2018. Astfel, puteți opta pentru plata contribuției de
asigurări sociale pentru anul curent, în condițiile prevăzute
pentru persoanele care estimează că realizează venituri
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Având în vedere că avocații nu au obligația plății contribuției
de asigurări sociale, ați completat corect Declarația unică
iar ,,eroarea,, sesizată de dvs. nu împiedică validarea
declarației.
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anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară iar
baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale va fi
venitul ales de dvs. , care nu poate fi mai mic decât nivelul a
12 salarii minime brute pe țară. Cota aplicată este de 25%.

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