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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Pentru 2018 conform art. 118 din Codul fiscal CAS
este  deductibila,  insa  despre  CASS nu  spune
nimic...  Aici se poate interpreta ca este deductibil
sau nedeductibil pentru ca nu scrie nimic. Doresc o
baza  legala  pentru care  as  considera CASS
nedeductibila.

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

2 Care  este  procedura  pentru a  beneficia  de
bonificatia  de  5%  pentru  depunerea  declaratiei
unice online? 

Despre  modalitatea  de  acordare  și  calcul  a
bonificațiilor s-au formulat răspunsuri contribuabililor
în cadrul sesiunilor de asistență din data de 18 și 25
aprilie  2018.  Întrebările  și  răspunsurile  formulate
sunt prelucrate și publicate pe site-ul nostru, pentru
a putea fi accesate de contribuabili. Astfel, vă rugăm
să aveți în vedere materialul ce este publicat pe site
și  care  poate  fi  accesat  la  următorul  link:
https://static.anaf.ro/.../Facebook/FB_18_25_04_201
8.pdf.  
Referitor  la întrebarea dvs,  Codul fiscal  prevede că
pentru depunerea declarației unice privind impozitul
pe  venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de
persoanele  fizice  prin  mijloace  electronice  de
transmitere la distanță conform art. 79 din Legea nr.
207/2015, cu modificările și  completările ulterioare,
până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație
de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la
15  martie  2019  inclusiv,  reprezentând  obligațiile
fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației
diminuează  impozitul  pe  venitul  net  anual  plătit.
Astfel,  Bonificațiile de 5% pentru depunerea online
se calculează la depunerea declarației unice în anul
2019,  acordarea  acestora  fiind  condiționtă  și  de
plata  integrală  a  impozitului  pe  venit  până  la  15
martie 2019. 
Prin normele metodologice s-a introdus exemplu de
calcul  pentru  acordarea  bonificațiilor,  pentru
depunerea on-line și plata integrală până la data de
15 decembrie  2018  a  contribuțiilor  sociale.  Redăm
mai jos exemplul din norme. 
Pentru anul 2018, un contribuabil depune declarația
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate  de  persoanele  fizice  prin  mijloace
electronice  de  transmitere  la  distanță  conform
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Codului  de  procedură  fiscală,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  până la  15 iulie  2018, prin
care  stabilește  contribuția  de  asigurări  sociale
datorată  în  anul  2018  în  sumă  de  10.000  lei.
În cursul anului efectuează următoarele plăți:
a)  În  data  de  15  august  2018  plătește  suma  de
5.000 lei
b) În data de 14 decembrie 2018 plătește suma de
4.000 lei (sumă diminuată cu 1.000 lei reprezentând
bonificație în cotă de 10%, întrucât la data efectuării
ultimei  plăți  a  îndeplinit  ambele  condiții  pentru  a
beneficia  de  ambele  cote  acordate  pentru
bonificație). 

3 Dacă am venituri lunare din activități independente
de  700  RON,  plătesc  CAS  și  CASS  la  valoarea
salariului  minim  pe  economie?  Nu  mai  am  alte
venituri. 

În  situația  prezentată  de  dvs.  nu  datorați  CAS  și
CASS.  Menționăm însă că puteți  opta pentru  plata
CASS și  a  CAS.  În  situația  în  care  doriți  să  optați
pentru plata contribuțiilor, 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. 

In aceasta situatie,  venituri  sub 22800 lei/an,  un
PFA  opteaza  doar  pentru  plata  CAS,  insa  la
validarea  declaratiei  unice  apar  atentionari:
"ATENTIONARE  -  Ati  ales  sa  declarati  venituri  la
Capitolul  2  si  nu  ati  declarat  date  la  2.2.2.  Date
privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
estimată!" Putem trimite declaratia unica cu aceasta
atentionare? 

Puteți trimite chiar dacă aveți mesaj de atenționare. 

4 O persoana fizică ce obtine venituri din chirii si are
si un PFA la normă de venit, ce trece in Declaratia
unica? Se cumuleaza? 

Dacă  persoana  fizică  a  realizat  veniturile  la  care
faceți  referire  și  în  anul  2017,  atunci  aceasta  va
completa  declarația  unică  în  mod  corespunzător,
CAPITOLUL  I.  DATE  PRIVIND  VENITURILE
REALIZATE  ÎN  ANUL  2017  pe  fiecare  categorie
(cedarea  folosinței  bunurilor  și  activități
independente) și sursă de venit în situația în care a
depus  declarația  privind  venitul  estimat/norma  de
venit  în  luna decembrie  2017 pentru  veniturile  din
activități independente și cedarea folosinței bunurilor
pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform
legii, precum și în situația în care veniturile realizate
din  cedarea  folosinței  bunurilor  reprezintă
echivalentul  în  lei  a  unei  sume  în  valută.  
Pentru veniturile estimate a se realiza în anul 2018,
persoana în cauză va completa corespunzător și CAP
II.  "Date  privind  impozitul  pe  veniturile
estimate/norma de venit a se realiza în România și
contribuțiile  sociale  datorate  în  anul  2018".
În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale ,
dacă venitul  estimat  a  se  realiza  în  anul  2018 din
activități independente, este sub nivelul a 12 salarii
minime brute pe țară (22.800 lei), persoana fizica nu
are  obligația  completării,  în  declarația  unică,
capitolului  II,  secțiunea  2  ,  subsecțiunea  1.
În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de
sănătate,  dacă venitul  estimat  a  se realiza  în  anul
2018 din activități independente cumulat cu venitul
estimat din cedarea folosinței bunurilor este cel puțin
egal  sau  mai  mare  decât  plafonul  de  22.800  lei,
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persoana fizica are obligația completării în declarația
unică, a capitolului II secțiunea 2 , subsecțiunea 2. 

5 O PFA in sistem real are si contract de drepturi de
autor. Se cumulează in Declaratia unica? Unde se
trec veniturile din DDA realizate in 2017 si pentru
care s-au retinut la sursa impozitele? 

Pentru  veniturile  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală realizate în  anul  2017, pentru care s-a
reținut  la  sursă  impozitul  pe  venit,  acesta  fiind
impozit final, nu aveți obligația declarării acestora în
cap.  I  din  declarație,  menționăm  însă  că  pentru
veniturile  din  activitatea  independentă  pe  care  ați
menționat-o  (PFA,  sistem  real)  aveți  obligația
declarării veniturilor realizate în cap I din declarația
unică precum și, după caz, în cap II. 

6 Realizez  venituri  din  activități  independente.  Este
necesar  să  completez  si  secțiunea  Date  privind
impozitul  pe  veniturile  estimate  a  se  realiza  in
Romania si contribuțiile sociale datorate în 2018? 

Da,  în  situația  prezentată  de  dvs.,  aveți  obligația
depunerii  declarației  unice,  pentru  declararea
veniturilor realizate în anul 2017 (dacă este cazul) și
estimate  pentru  anul  2018.  Menționăm  că,  pentru
contribuțiile  sociale,  aveți  obligația  declarării
veniturilor  DACĂ  estimați  că  obțineți  în  anul  2018
venituri  ce  însumează  cel  puțin  12  salarii  minime
brute pe țară (22.800 lei)  sau DACĂ optați  pentru
plata contribuțiilor sociale. 

7 Buna ziua. Pentru cineva care a avut trei venituri:
carte de munca, drepturi de autor, dividende de la
un SRL. Toate peste 22.800 lei. (aceleași venituri și
în 2018)
1. Ce venituri se iau în calcul pentru plata CASS și
CAS?
2. Plafonul maxim al contributiile de sănătate este
de  2280  lei.  Se  iau  în  considerare  pentru  acest
plafon și sumele plătite ca și conctibutii de sănătate
pe cartea de munca?
2.  Pentru  dividendele  obtinute  de  la  SRL  se  mai
plătesc CASS și CAS, dacă persoana este salariata
cu carte de munca, program normal? 

Dacă  realizați  venituri  din  venituri  din  drepturi  de
proprietate intelectuale (definite conform art. 70 din
Codul fiscal) și venituri din investiții (definite conform
art. 91 din Codul fiscal) din una sau mai multe surse
și/sau  categorii  de  venituri,  datorați  contribuția  de
asigurări  sociale  de sănătate,  dacă estimați  pentru
anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel
puțin egală cu 22.800 lei. Pentru veniturile din salarii
se datorează contribuții sociale, însă acestea se rețin
de  către  plătitor,  în  condițiile  legii  și  nu  se  au  în
vedere în calculul plafonului de 22.800.
În concluzie, în  ceea ce privește CASS, persoanele
fizice care realizează venituri  prevăzute la art.  155
alin. (1) lit. b) - h), respectiv:
a)  venituri  din  salarii  și  asimilate  salariilor,  definite
conform art. 76;
b)  venituri  din  activități  independente,  definite
conform art. 67;
c)  venituri  din  drepturi  de  proprietate  intelectuale,
definite conform art. 70;
d)  venituri  din  asocierea  cu  o  persoană  juridică,
contribuabil  potrivit  titlurilor  II,  III  sau  Legii  nr.
170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art.
125;
e) venituri  din cedarea folosinței  bunurilor,  definite
conform art. 83;
f)  venituri  din  activități  agricole,  silvicultură  și
piscicultură, definite conform art. 103;
g)  venituri  din  investiții,  definite  conform  art.  91;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.
din  una  sau  mai  multe  surse  și/sau  categorii  de
venituri, datorează contribuția de asigurări sociale de
sănătate,  DACĂ  estimează  pentru  anul  curent
venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală
cu 22.800 lei.
În  ceea  ce  privește  CAS,  următoarele  categorii  de
venituri  sunt  supuse  contribuțiilor  de  asigurări
sociale:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite
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conform art. 76 ;
b)  venituri  din  activități  independente,  definite
conform art. 67 ;
b1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
definite la art. 70, cu excepția veniturilor prevăzute la
art. 72
c) indemnizații de șomaj;
d)  indemnizații  de  asigurări  sociale  de  sănătate.
Articolele menționate pot fi consultate prin accesarea
Codului fiscal, la următorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_c
ontribuabili/persoane_fizice/legislatie/codul_fiscal/ 

8 Independent  cu  norma  de  venit,  mai  multe  luni
sunt  in  concediu  medical,  cu  indemnizatie  de  la
Casa  de  sanatate,  cum  completez  in  declaratia
unica  perioada  respectiva,  nedatorand  impozit  si
contributii sociale pt acea perioada ? 

Vă rugăm să ne spuneți dacă ne referim la anul 2017
sau 2018. 

2018 În cazul prezentat de dvs, trebuie să aveți în vedere
că,  pentru  întreruperile  temporare  de  activitate  în
cursul  anului,  cauzate  de accidente,  spitalizare sau
alte  cauze obiective,  inclusiv  cele  de  forță  majoră,
dovedite cu documente justificative, normele de venit
se  reduc,  de  către  contribuabil,  proporțional  cu
perioada nelucrată. În situația întreruperii temporare,
dvs sunteți obligat ca în termen de 30 de zile de la
producerea  evenimentului  să  depuneți  Declarația
unică,  privind  impozitul  pe  venit  și  contribuțiile
sociale  datorate  de  persoanele  fizice  și  să  vă
recalculați impozitul pe venit și contribuțiile sociale.
Documentele  justificative  în  baza  cărora  se  reduc
normele  anuale de  venit  se  păstrează la  domiciliul
fiscal al dvs. 

9 Daca depasesc venit net de 22.800 si sunt salariat
la o alta societate cu norma intreaga sunt obligat sa
bifez si la pensie si sanatate ?
Aceeasi  situatie  si  pentru  pensionar  va  rog  un
raspuns. 

Ce  categorii  de  venituri  realizați,  altele  decât
veniturile din salarii? 

Are o intreprindere individuala prestari servicii psi,
ssm CAEN 7490 

În  cazul  prezentat  de  dvs,  persoana  în  cauză
datorează CASS și  CAS și,  bineînțeles, impozitul  pe
venit. Persoana care realizează și venituri din pensii
nu datorează CAS. 

10 Am un PFA si sunt si angajat. Venitul e sub 22800.
Mai trebuie plătit CASS? 

Sa înțelegem că vă referiți la anul 2018. Dvs nu aveți
obligația însă puteți opta pentru plata CASS și a CAS.
În  situația  în  care  doriți  să  optați  pentru  plata
contribuțiilor,  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. 

11 Dacă sunt salariat și realizez sub 22800 și nu doresc
sa plătesc contributii, va rog sa mi confirmați ca nu
depun declarația unica.

Realizați venituri doar din salarii? 

Și din activități independente dar sub 22800 Veți depune declarația unica, cap I, DATE PRIVIND
VENITURILE  REALIZATE  DIN  ROMÂNIA  ÎN  ANUL
2017,  dacă  ați  realizat  venituri  din  activități
independente și în anul 2017 și cap II, secțiunea 1
Date  privind  impozitul  pe  veniturile  estimate  din
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România  în  anul  2018.  Dacă  nu  doriți  să  optați
pentru  plata  contribuțiilor,  nu  aveți  obligația
completării secțiunii 2. 

12 As  dori  sa  știu  pentru  un  contract  de  activitate
sportiva,  sportivul  depune  declarația  unica
estimativă pentru tot anul 2018? Dacă este stipulat
de  club,  ca  sportivul  se  obliga  sa  achite  toate
contribuțiile sau , dacă bine am inteles, din 2018-
Aprilie  contractul  de  activitate  sportiva  devine  cu
reținere la sursa? 

Din cele prezentate de dvs, presupunem că aveți un
singur contract de activitate sportivă cu un club, însă
nu cunoaștem detalii  suplimentare (când a început
contractul, dacă este singura categorie de venit sau
mai aveți venituri și din alte categorii, dacă venitul
estimat  depășește  plafonul  de  22.800  lei  etc).  În
acest  caz,  pentru  veniturile  din  contractul  de
activitate sportivă, încheiat potrivit Legii nr. 69/2000,
cu modificările și completările ulterioare, realizate, în
anul 2018, până la data intrării  de 30 martie 2018
(data  intrării  în  vigoare  a  OUG  25/2018)  aveți
obligația  să  depuneți  declarația  unică,  cap.  I,  să
efectuați  calculul  venitului  net  potrivit  art.  68  din
Legea nr.  227/2015,  cu modificările  și  completările
ulterioare, să determinați și să plătiți impozitul până
la  data  de  15  martie  2019  inclusiv.
Pentru veniturile realizate în anul 2018 din contractul
de activitate sportivă, începând cu data de 30 martie
2018, obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă,
plata  și  declararea  impozitului  revin  plătitorului  de
venit (fiind cele prevăzute la art. 68^1 din Legea nr.
227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  și
completările  ulterioare).  
Pentru  veniturile  realizate  în  anul  2018  de  către
persoanele  fizice  în  baza  contractelor  de  activitate
sportivă, pentru care contribuția de asigurări sociale
și contribuția de asigurări sociale de sănătate se rețin
la  sursă  de  către  plătitorul  de  venit,  acesta  are
obligația ca până la data de 15 martie 2019 inclusiv
să stabilească, să rețină, să plătească și să declare
contribuțiile anuale datorate de beneficiarul de venit
pentru anul 2018. 

13 Un  PFA  care  a  depus  D220  aferent  veniturilor
realizate in 2017 in data de 23.02.2018 si sumele
estimative  aferent  anului  2018  a  declarat  in
declaratia unica, a procedat corect? La metodologie
am primit raspuns ca am procedat corect conform
OUG 18/2018 art.II alin.8, si totusi la ghiseul de la
Adm. Fin. nu mi se accepta D220 doar daca depun
o  declaratie  unica  rectificativa  cu  sumele  aferent
anului 2017. 

În  situația  în  care  în  data  de  23.02.2018,  pentru
veniturile realizate în anul 2017 ați depus declarația
200,  aveți  obligația  depunerii  declarației  unice,
completând  doar  partea  pentru  venitul  estimat
aferent anului 2018. 

14 Un PFA pe norma de venit pt partea din declaratia
unica  cu  "Date  privind  impozitul  pe  veniturile
estimate din România in anul 2018, impuse pe bază
de  norme  de  venit",  la  ce  venit  trebuie  sa  se
raporteze cand se face estimarea? Norma de venit
pe 2018? Si norma de venit redusa cu jumatate pt
contract de munca cu timp integral (cf celor aratate
de anaf in sfarsitul normelor de venit pe 2018) sau
norma de venit intreaga? Respectiv, ce se trece in
declaratie  la  2.1.2.B.3.  Venit  net  anual  estimat,
norma de venit anuala reudsa la jumatate nu? 

Veți completa Capitolul 2 "Date privind impozitul pe
veniturile  estimate  a  se  realiza  în  România  și
contribuțiile  sociale  datorate  în  anul  2018",  astfel:
Rândul  1.  Norma  de  venit  -  se  înscrie  suma
reprezentând  norma  anuală  de  venit  de  la  locul
desfășurării  activității,  stabilită  de  către  direcțiile
generale  regionale  ale  finanțelor  publice;
Rândul 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal - se
completează  suma  reprezentând  norma  de  venit
ajustată  prin  aplicarea  coeficienților  de  corecție
publicați  de  către  direcțiile  generale  regionale  ale
finanțelor  publice;
Rd. 3. Venit net anual estimat - se completează - în
cazul contribuabililor  care își  exercită activitatea pe
întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de
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la  rândul 2 "Norma ajustată potrivit  Codului  fiscal"
Rd. 3.1. Venit impozabil - se înscrie suma de la rd. 3
"Venit  net  anual  estimat"  
Rd  4.  Impozit  anual  estimat  -  se  înscrie  suma
rezultată din aplicarea cotei  de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd. 3.1. "Venit impozabil" 

Se  ia  in  considerare  norma  de  venit  redusa  din
2018 nu? SI pentru a vedea daca PFA se incadreaza
sau nu pentru obligatia platii CAS si CASS la ce se
raporteaza  cand  calculeaza  plafonul?  La  norma
redusa din 2018,  nu? Respectiv,  in  concret,  daca
spre exemplu norma redusa in 2018 este 15.000 lei
pe an, PFA-ul nu are obligatia platii  CAS si  CASS
nu? 

În cazul expus, pentru stabilirea contribuțiilor sociale
se  ia  în  considerare  norma  de  venit,  determinată
după ajustare. 

15 Daca am completat declaratia,s umele ok, totul ok
dar am gresit "data inceperii  activitatii" am trecut
2005 din greseala si e de fapt 2006 (fapt pt care
am  primit  un  email  cu  ceva  eroare)
Mai  trebuie sa  refac...  sa  mai  depun  odata
declaratia ? Din acel email (recipsa) nu am inteles!

Data începerii/încetării  activității,  în  cazul  prezentat
de dvs, se completează de către contribuabilii  care
încep/încetează  activitatea  în  cursul  anului  fiscal
pentru  care  se  depune  declarația  unică.  În  caz
contrar, nu se completează.
Întrucât ați  precizat că ați  primit  recipisă cu erori,
pentru  a  înțelege  concret  ce  anume  ați  greșit  vă
rugăm să trimiteți mesajul pe Formularul de contact,
ce poate fi accesat la următorul link:
https://www.anaf.ro/asistpublic/ 

16 Sunt PFI, am venituri din profesii liberale in sistem
real, in februarie 2018 am depus D220 cu venit brut
estimat de 800 lei, am inteles ca trebuie sa redepun
Declaratia  unica,  intrebarea  mea  este  daca  pot
estima un venit brut mai mare sau trebuie sa pun
acelasi venit brut declarat in D220? 

Dumneavoastră  aveți  obligația  depunerii  declarației
unice.  Declarația  privind  venitul  estimat/norma  de
venit  -  formular  220  depusă  la  organul  fiscal
competent  în  anul  2018,  pentru  anul  curent,  se
înlocuiește  cu  declarația  unică  privind impozitul  pe
venit  și  contribuțiile sociale  datorate de persoanele
fizice,  ce  se  va  depune până la  15  iulie  2018.  În
declarație estimați veniturile pe care considerați că le
veți realiza în acest an. 

17 Dacă nu estimez ca realizez un venit de 22800 in
2018,  dar  totuși  voi  realiza,  voi  achita  in  2019
sănătate și pensie pt 2019? 

În  situația  prezentată  de  dvs.,  în  cazul  în  care
realizați  doar  venituri  din  activitate  independentă,
veți  datora  contributia  de  asigurări  sociale  de
sănătate  și  contribuția  de  asigurari  sociale  și  aveți
obligația depunerii declarației unice, până la data de
15 martie  2019  inclusiv  a  anului  următor  celui  de
realizare a veniturilor. De asemenea, prin declarația
unică  veți  declara  și  veniturile  realizate  pentru
definitivarea impozitului anual pe venit. 

18 PFA  care  realizează  venituri  din  activități
independente  pe  baza  de  norma de venit  depun
declaratia unica? Dar pensionarii? 

Presupunem  că  persoana  în  cauză  a  început
activitatea în acest an, în acest caz va completa cap.
II  din  Declarația  unică,  în  mod  corespunzător.
În  situația  în  care  vă  referiți  la  o  persoană  care
realizează exclusiv venituri din pensii, acestea nu se
declară prin Declarația unică. 

19 Va rog sa mi explicitati ce se intelege prin venituri
din alte surse pentru care contribuabilii au obligatia
de depunere a declaratiei unice (sectiunea 1 pct .g
din instructiuni de complectare). 

Secțiunea „Venituri din alte surse” se completează de
către persoanele fizice care realizează venituri, altele
decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) - k)
din  Codul  fiscal  și  în  Normele  metodologice  de
aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,
aprobate  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  1/2016,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  date  în
aplicarea art. 114 din Codul fiscal, în vigoare pentru
anul 2017. Articolele  la care se face referire  pot fi
consultate la următorul link: 
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https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_c
ontribuabili/persoane_fizice/legislatie/codul_fiscal/ 

20 Detin un PFA cu norma de venit. L-am suspendat in
data de 30 MAI 2018. Pentru ca am avut activitate
doar  5  luni  dintr-o  norma  anuala  de  50000RON
(PFA pe Cluj-Napoca) a reiesit ca venitul net anual
estimat pentru aceste 5 luni este 20548RON (sub
plafonul  minim  anual  de  22800RON).  In
completarea  declaratiei  unice,  ce  va  trebui  sa
completez la CAS si CASS? Formularea este ca daca
nu  depasesc  plafonul  atunci  nu  sunt  obligat  sa
platesc. Sau se calculeaza plafonul minim impartit
la cele 5 luni si nu anual? 

Din informațiile furnizate de dvs., având în vedere că
începând  cu  30  mai  2018  ați  suspendat  temporar
activitatea, depuneți  în termen de 30 de zile de la
data la care a intervenit evenimentul declarația unică
și  recalculați  corespunzător  contribuțiile  sociale
datorate,  aferente  perioadei  de  activitate.
Recalcularea  contribuțiilor  sociale  se  face  prin
modificarea  plafonului  anual  (22.800  lei)
corespunzător  numărului  de  luni  de  activitate  și
încadrarea  venitului  net  realizat  pe  perioada  de
activitate în plafonul recalculat ( 22.800lei/12 luni*5
luni de activitate= 9.500 lei ). (Vă rugăm să aveți în
vedere prevederile art. 151 și 174 din Codul fiscal.)
Având  în  vedere  că  venitul  net  realizat  aferent
perioadei de activitate este în sumă de 20.548 lei,
valoare ce e peste plafonul anual recalculat (9.500
lei)  datorați  contribuții  sociale . Dvs.  veti  completa
corespunzător  Cap.  II  -  date  privind  impozitul  pe
veniturile  estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în
România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018.

21 Daca am venituri din drepturi  de autor sub salariul
minim  pe  economie,  trebuie  sa  depun  declaratia
unica? 

Presupunem că faceți referire la anul 2017. În acest
caz,  dacă plătitorul  a  reținut  la  sursă impozitul  pe
venit, acesta fiind și impozit final, nu aveți obligația
completării cap I din declarația unică. 

22 Va rog sa-mi spuneti,  in  cazul  in  care  am depus
deja  declaratia  200,  mai  completam in  Declaratia
unica  datele  aferente  anului  2017,  daca  acestea
sunt  neschimbate? Dar  daca exista  modificari,  se
completeaza bifand Rectificativa, sau nu? 

În cazul  în care în anul  2018 ați  depus formularul
200  până  la  data  de  23  martie  2018,  nu  aveți
obligația completării  cap. I, din declarația unică. În
cazul  în  care  doriți  să  rectificați  datele  declarate
inițial  în  formularul  D200,  puteți  depune declarația
unică, prin completarea cap. I. În acest caz, organul
fiscal  utilizează  pentru  definitivarea  anului  2017
datele declarate în declarația unică privind impozitul
pe  venit  și  contribuțiile  sociale  datorate  de
persoanele fizice. 

Deci fara bifa la Rectificativa ? În  cazul  în  care  se  depune  DU  pentru  declararea
veniturilor  anului  2017  (declarație  care  înlocuiește
D200 depusă anterior datei de 23 martie 2018) nu
trebuie bifată căsuța pentru rectificare. 

23 In februarie am înființat if si am depus 220 si 223.
Acum depun declarația unică împreună cu 223 sau
doar declarația unică? 

In cazul prezentat de către dumneavoastră trebuie să
completați  Capitolul  II  “Date  privind  impozitul  pe
veniturile  estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în
românia și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”
din Declarația unică, iar declarația 223 nu mai este
necesar a fi depusă. Vă rugăm să aveți în vedere că
și  celălalt  membru/ceilalți  membri  al  IF  trebuie  să
completeze cap. II din Declarația unică. 

24 Este  obligatorie  completarea  declarației?  Pentru
persoană fizică,  pe contracte de prestări  activități
artistice  și  non-artistice,  dacă  au fost  cu  reținere
taxe și impozite la sursă? 

Presupunem că ati obținut în anul 2017 venituri din
drepturi de proprietate intelectuală. În cazul în care
impozitul stabilit de platitorul veniturilor este final, nu
mai trebuie să completați cap. I din declarația unică
pentru aceste venituri. 

25 Anul acesta am depus toate declarațiile din propria
inițiativă.  Nu  am  fost  sunat,  nu  am  primit  nici
înștiințarea  de  plată  pentru  venitul  estimat.  Sunt
persoană fizică autorizată din februarie. Cei de la

Pentru a fi informat în mod corespunzător, vă rugăm
să consultați  periodic  Calendarul  obligațiilor  fiscale,
care este accesibil pe site-ul nostru. Acesta poate fi
consultat la următorul link:
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relații  clienți  nu  știu  nimic.  Iar  de  modificări,
majoritatea din noi nu știu de ele. Măcar un mail să
trimite-ți la toți 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_c
ontribuabili/persoane_fizice/legislatie/codul_fiscal/

26 In luna martie am depus declaratia 200 personal, la
sediul  administratiei fiscale,  apoi  m-am inscris  in
SPATIUL VIRTUAL PRIVAT!. Nici pana astazi nu am
primit  decizia de impunere, atat prin posta,  (cum
era  pana  de  curand),  nici  on-line!.  Care  sa  fie
cauza, e normal sa fac un drum de 37 km, sa pierd
pe drumuri o zi? 

Organul  fiscal  unde  ați  depus  declarația  200,  are
obligația  prelucrării  acesteia,  emiterii  deciziei  de
impunere și transmiterii acesteia. Ulterior prelucrării
declarației, veți primi decizia de impunere anuală. 

27 PFA  cu  venituri  estimate  in  2018  sub  22.800  lei
poate  opta  doar  pentru  plata  CASS,  bifa  doar  la
subsectiunea 2.2.2? 

Da, puteți opta doar pentru plata CASS. 

28 Daca am avut si am doar venituri din drepturi de
autor, iar in 2017 s-au retinut la sursa si impozitul
de  16%,  si  CAS,  CASS,  mai  completez  rubrica
privind veniturile pe 2017? Si  daca si  in  2018 se
retine  la  sursa  impozitul  de  10%, mai  completez
rubrica privind impozitul pentru venitul estimat? 

Întrucât  în  anul  2017  ați  optat  pentru  reținerea
impozitului  de  16  %,  acesta  reprezentând  impozit
final,  nu  aveți  obligația  completării  Cap.I  din
Declarația unică.
În  ceea  ce  privește  anul  2018  în  cazul  în  care
plătitorul  de  venit  are  obligația  să  calculeze,  să
rețină,  să  plătească  și  să  declare  contribuția  de
asigurări  sociale,  nu  aveți  obligația  completării
Capitolul  II.  Date  privind  impozitul  pe  veniturile
estimate/norma de venit a se realiza în România și
contribuțiile sociale datorate în anul 2018". 

Pentru contractul meu cu drepturi de autor, in 2018,
se retine impozitul de 10% la sursa, dar nu se retin
si  contributiile  de  asigurari  sociale  si  asigurari
sociale  de  sanatate.  Pot  completa  in  declaratia
unica  doar  sectiunea  2  din  capitolul  2,  fara  sa
completez nimic la partea despre impozit? 

Da, puteți completa cap II fără a completa și cap I. 

29 O unitate II, are in 2017 venit net  2600 ron, iar
pentru 2018  estimeaza  venit  net  de  2500  ron,
persoana  titulara  intreprinderii  individuale  are  si
venituri din chirii  pentru un apartament, venit net
2017,  3600  ron,  estimat  2018  aceeasi  suma.  In
declaratia unica  se  bifeaza  sectiunea  2.1.1  cu
venitul estimat 2018, iar sectiunea 2.2. Date privind
contribuția  de  asigurări  sociale  și  contribuția  de
asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul
2018, nu o bifez. Corect? 

Raționamentul dvs este corect. 

30 Daca  am  depus  deja  declaratia  privind  venitul
realizat  în  anul  anterior  (2017)  precum  si  cea
privind venitul estimat in anul 2018, platind chiar o
prima transa de impozit si contributii de sananatate
conform  vechii  proceduri,  (re)depun  declaratia
unica? 

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

31 Venituri doar din PFA. Am depus la începutul anului
220 și 600 pentru venit norma 2018. Mai e nevoie
sa depun declarația unica ? 

În  cazul  dumneavoastră,  aveți  obligația  depunerii
declarației  unice,  prin  completarea  în  mod
corespunzător a secț. I și secț. II. 

32 Am inteles ca si in declaratia unica "CAS-ul" platit
de  avocati  in  2017  direct  la  Casa  de  asigurari  a
avocatilor  (la  barou),  nu  la  ANAF,  se  deduce,  el
nefiind exclus din cheltuielile deductibile in vederea
recalcularii  de  anaf,  "nefacand  practic  parte"  din
sintagma "contributii  sociale obligatorii"  aratata in
(1.1.B.2) din declaratia unica, este corect? Practic,

Contribuțiile la fondurile sistemului de pensii și alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaților, efectuate
potrivit prevederilor Legii nr. 72/2016 privind sistemul
de  pensii  și  alte  drepturi  de  asigurări  sociale  ale
avocaților, sunt cheltuieli deductibile și sunt cuprinse
în declarație la cap. 1.1.B.2. 
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"CAS-ul" avocatilor de la barou si taxele de la barou
sunt incluse in cheltuielile deductibile din sectiunea
declaratiei  1.1.B.2  nu?  Sau  care  este  varianta
corecta? Problema parca a mai fost lamurita in alti
ani  in  sesiunile  de  indrumare  ANAF  dar  ma
intereseaza totusi care este varianta corecta clara
pentru declaratia unica. 

33 V-aș ruga să reveniți cu precizări privind Capitolul ll
din  completarea  Declarației  unice  și  anume:  la
stabilirea venitului net pentru anul 2018, cheltuielile
deductibile  sunt  inclusiv  sau  exclusiv  cheltuielile
sociale. 

Referitor la rubrica Cheltuieli deductibile - se înscrie
suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua
în anul  fiscal  în  curs,  în  vederea realizării  venitului
brut estimat, atât din activitatea de bază, cât și din
activități  adiacente,  specifice  fiecărei  activități.
Potrivit  Codului  fiscal,  sunt  cheltuieli  deductibile
limitat  cheltuielile  sociale,  în  limita  sumei  obținute
prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii
anuale  a  cheltuielilor  efectuate  cu  salariile
personalului (art.68 alin.5 lit.c). 

34 Care este termenul de plata pentru un PFA care s-a
radiat in luna iunie 2018? in declaratia unica apare
termen plata 15 decembrie 2018 cu bonificatii sau
martie  2019?  Pana  la  urma  care  este  termenul
corect  de  plata  pentru un  pfa  radiat,  la  data
depunerii declaratiei unice si a actelor de radiere la
ANAF sau martie 2019? 

Plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale va
fi  efectuată  în  baza declarației,  până cel  târziu  15
martie 2019. Beneficiați  de bonificația de 5% dacă
plata este efectuată integral  până la 15 decembrie
2018. 

35 Intreprindere  individula  (sot+sotie),  cum  depune
declaratia, pentru fiecare CNP in parte, sau pentru
CUI? 

Declarația  unică  se  competează  pe  CNP  de  către
persoana  care  realizează  veniturile  din  activități
independente. 

36 Un pfa infiintat in februarie 2018 a depus declaratia
cu venitul estimat pt 2018 in 30 zile de la infiintare.
Mai depune si declaratia unica? 

Da,  trebuie  să  depuneți  declarația  unică,  prin
completarea  cap.  II,  secțiunea  I  -  Date  privind
impozitul pe veniturile estimate din România în anul
2018  și  secțiunea  II  Date  privind  contribuția  de
asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de
sănătate estimate pentru anul 2018. Secțiunea II o
veți  completa dacă estimați  că veți  realiza  venituri
care  depășesc  plafonul  de  22.800  lei  (recalculat
corespunzător  numărului  de  luni  de  activitate)  sau
dacă optați pentru plata contribuțiilor sociale. 

37 Daca in declaratie completez data încetării activității
la  01.04.2018 cas  si  cass se calculează la nivelul
lunilor realizate sau doar cass? Pentru ca doar acolo
am vazut ca se ia in calcul numarul de luni.
Persoana in cauza  urmează din luna aprilie sa fie
angajat si sa plateasca contribuții de aceea consider
ca  trebuie sa plateasca la nivelul lunilor  în care a
activat.  La  declaratie  trebuie  sa  atașez  un  act
doveditor  al  încetării  contractului  ce  ii  aducea
venituri din profesii liberale?

Dvs aveați obligația să depuneți, în termen de 30 de
zile  de  la  data  la  care  ați  încetat  activitatea,
declarația  unică  privind  impozitul  pe  venit  și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și
să completați Capitolul 2 "Date privind impozitul pe
veniturile  estimate  a  se  realiza  în  România  și
contribuțiile sociale datorate în anul 2018", în care
veți  înscrie  data încetării  activității  și  veți  recalcula
impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  datorate  pentru
anul  în  curs,  corespunzător  numărului  de  luni  de
activitate (art. 151, alin. 13 și 174 alin. 13 din Codul
fiscal).  În  situația  în  care  ați  obținut  venituri  din
activitatea independentă la care vă referiți și in anul
2017, vă rugăm să aveți în vedere că aveți obligația
să completați  și  Capitolul  1 "Date privind veniturile
realizate  in  anul  2017".  În  ceea  ce  privește
documentele  justificative,  nu  este  obligatorie
depunerea acestora. 

38 Estimez  (si  obtin)  venituri  nete  din  activitati
independete  sub  plafonul  de  22.800  lei  in  2018,
deci nu platesc CASS estimat. Din perspectiva art.

Stimate domn, vă rugăm să aveți în vedere temele
sesiunilor  de  asistență.  În  cazul  în  care  întrebările
adresate  fac  obiectul  tematicii  supuse  discuției,  vă
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174 aliniat 18, pentru ca nu ma incadrez la exceptii,
sunt  obligat  sa  platesc  CASS  in  2019?  Pe  ce
perioada  sunt  asigurat?  2.  Cum  se  procedeaza
pentru celelalte categorii de venituri? De exemplu o
persoana obtine venituri din dividende de 10.000 lei
in 2018 sau din dobanzi de 1.000 lei, plateste CASS
in 2019? 

vom răspunde la întrebările adresate. 

39 Cum  pot  fi  anexate  documente  justificative  în
declarația unica ? 

După completarea și validarea Declarației unice, se
activează butonul „ATAȘEAZĂ ARHIVA”, unde se pot
anexa documentele justificative. 

40 In ipoteza in care am depus declaratia 220 privind
venitul  estimat,  pot  recalcula  venitul  estimat  in
cadrul declaratiei unice? 

Chiar  dacă  ați  depus  Formularul  220  "Declarația
privind venitul estimat/norma de venit" pentru anul
2018, trebuie să depuneți și "Declarație unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
persoanele fizice" cap. II, până la data de 16 iulie
2018. 

intrebarea mea era daca pot declara un alt  venit
estimat in declaratia unica 

Da, puteți. 

41 În  caz  ca  sunt  pensionara  și  realizez  un  venit
estimat peste 30000 lei cum se procedează sa nu
se  calculeze  CAS-ul  și  sa  se  valideze  declarația
unica fără eroare 

Persoanele fizice care au calitatea de pensionari nu
datorează contribuția de asigurări sociale pentru anul
2018. Ca urmare dvs. nu completați declarația unică
la  Cap.  II  SECȚIUNEA  2  SUBSECȚIUNEA  1.
Dvs puteți depune declarația chiar dacă primiți mesaj
de „eroare”. 

42 Pentru  veniturile  avocatilor,  cum  se  completeaza
rubricile  din  declaratia  unica  privitoare  la  CAS  si
CASS avand in vedere ca acestia sunt asigurati la
sistemul  propriu  de  pensii?  Venitul  estimat  a  se
raliza in 2018 va fi de 60000 lei. 

Persoanele  fizice  asigurate  în  sisteme  proprii  de
asigurări sociale și care nu au obligația asigurării în
sistemul  public  de  pensii,  potrivit  legii,  nu  au
obligația  completării  secțiunii  2,  subsecțiunea  1,
corespunzătoare  CAS.  Acestea  vor  completa  numai
subsecțiunea 2 referitoare la CASS. 

43 In cazul  unei  I.I.  care a depus  declaratia 220 la
inceputul anului prin SPV, in care solicita trecerea la
norma de venit incepand cu  01.01.2018, (in 2017
fiind in sistem real), cu mentiunea ca este angajata
cu norma intreaga, norma se reduce la jumatate?
Cum  se  completeaza  mai  exact  la  date  privind
impozitul  anual estimat? Norma de venit pe 2018
este 17400, la norma ajustata potrivit Codului Fiscal
se  trece  jumatatea  sumei  8700  si  la  venitul  net
anual estimat tot 8700 la fel ca si cel impozabil? 

Dvs veți completa Capitolul 2 "Date privind impozitul
pe  veniturile  estimate  a  se  realiza  în  România  și
contribuțiile  sociale  datorate  în  anul  2018",  astfel:
Rândul  1.  Norma  de  venit  -  se  înscrie  suma
reprezentând  norma  anuală  de  venit  de  la  locul
desfășurării  activității,  stabilită  de  către  direcțiile
generale regionale ale finanțelor publice;
Rândul 2. Norma ajustată potrivit Codului fiscal - se
completează  suma  reprezentând  norma  de  venit
ajustată  prin  aplicarea  coeficienților  de  corecție
publicați  de  către  direcțiile  generale  regionale  ale
finanțelor publice;
Rd. 3. Venit net anual estimat - se completează - în
cazul contribuabililor  care își  exercită activitatea pe
întreaga perioadă a anului fiscal, se înscrie suma de
la rândul 2 "Norma ajustată potrivit  Codului  fiscal"
Rd. 3.1. Venit impozabil - se înscrie suma de la rd. 3
"Venit net anual estimat"
Rd  4.  Impozit  anual  estimat  -  se  înscrie  suma
rezultată din aplicarea cotei  de impozitare de 10%
asupra valorii înscrise la rd. 3.1. "Venit impozabil" 

Răspunsul nu este complet, asadar cum am zis mai
sus, in cazul unui salariat cu contract full time de
munca, norma de venit care acum este 17400 se
reduce la jumatate? si se completeaza la Randul 2
la norma ajustata? Sau unde se scrie aceasta suma
redusa? 

Așa cum v-am explicat deja, norma ajustată se trece
la rândul 2. 
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44 Sunt PFA, dar am si calitate de salariat si nu doresc
sa  platesc  CAS  si  CASS  pentru  activitile
independente  prestate  in  calitate  de  PFA
(traduceri),  se  bifeaza  undeva  acest  lucru  in
declaratia  unica,  in  conditiile  in  care  venitul  net
realizat in  2017 nu depaseste plafonul  de 22.800
lei, sau este suficient sa nu completez nimic la CAP.
II sectiunea 2. 

Plafonul  de  22.800  lei  se  are  în  vedere  pentru
veniturile estimate în anul 2018. Astfel, în situația în
care  estimați  pentru  anul  2018  că  nu  depășiți
plafonul  de  22.800  RON,  atunci  nu  datorați
contribuții  sociale,  respectiv  nu  aveți  obligația
completării  Declarației  unice - CAPITOLUL II. DATE
PRIVIND  IMPOZITUL  PE  VENITURILE  ESTIMATE  /
NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA ȘI
CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018,
respectiv  SECȚIUNEA  2:  DATE  PRIVIND
CONTRIBUȚIA  DE  ASIGURĂRI  SOCIALE  ȘI
CONTRIBUȚIA  DE  ASIGURĂRI  SOCIALE  DE
SĂNĂTATE  ESTIMATE  PENTRU  ANUL  2018.
Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie să completați
și cap. I din declarație. 

45 Am făcut o solicitare de precompletare. În cât timp
se prelucrează? 

Puteți solicita o declarație precompletată prin Spațiul
Privat  Virtual,  cu  datele  existente  în  sistem,  DACĂ
aveți  deja  depusă  o  declarație  unică  validă,  prin
apăsarea  butonului  "Cerere  declarație
precompletată".  Declarația  precompletată  o  veți
descărca din secțiunea "Mesaje".
Înainte de a depune declarația rectificativă, trebuie
să:
-  bifați  casuța  "Rectificativă"  a  capitolului  în  care
doriți  să  corectați  datele  declarate  anterior;
- modificați datele în mod corespunzător din capitolul
I  "Date  privind  veniturile  realizate  în  anul  2017"
și/sau  capitolul  II  "Date  privind  impozitul  pe
veniturile  estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în
România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018,
după caz. 

46 Sunt PFA cu norma de venit cu un singur cod CAEN.
Cum depun declaratia unica cu venitul estimat pe
anul 2018 daca imi schimb sediul social in alt judet
pana  la  data  depunerii  declaratiei  unice,  adica
16.07.2018? Calculez venitul estimat aferent normei
de venit pentru fiecare perioada si judet?
Daca nu reusesc sa-mi schimb sediul social pana la
data de 16.07.2017 pot sa depun declaratia unica
cu venitul estimat pe tot anul raportat la norma de
venit  actuala  iar  dupa schimbarea sediului  sa fac
rectificativa cu norma aferenta pe cele 2 judete? 

Dvs completați rubrica „sediul” cu datele sediului pe
care  îl  aveți  la  data  completării  declarației  unice.
Sediul  nu  influențează  norma de venit.  Astfel,  dvs
veți completa datele din declarație cu norma de la
locul  de  desfășurare  a  activității  (în  cazul  dvs
presupunem  ca  sediul  și  locul  de  desfășurare  a
activității nu coincid). 

47 Dacă depun Declaratia Unică și optez  pentru plata
CASS,  mai  trebuie  sa  ma  prezint  la  Casa  de
Sănătate pt a dobândi calitatea de asigurat?! 

Presupunem că ați realizat în anul 2017 venituri din
activități  independente  și  în  acest  an  veți  realiza
venituri  sub  plafonul  minim  și  optați  pentu  plata
CASS. În acest caz aveți calitatea de asigurat până la
termenul  de  depunere  a  declarației  unice  16  iulie
2018  (conform  Art.VI  din  OUG  18/2018).  Pentru
informații  suplimentare  referitoare  la  calitatea  de
asigurat  vă  rugăm  să  apelați  Casa  Națională  de
Asigurări de Sănătate. 

48 Pfa,  norma  de  venit,  înființată  în  2018,  depune
declaratia unica? Nu are alte venituri 

Dumneavoastră aveți obligația să depuneți declarația
unică, prin completarea corespunzatoare a Cap. II,
după caz. 

49 Daca  bifezi  si  platesti  CASS  si  CAS  la  realizat  si
realizatul este sub 1900 lei, esti sau nu asigurat?

În  anul  2018,  persoanele  fizice  care  realizează
venituri  din activități  independente, au calitatea de
asigurat și le sunt aplicabile prevederile art. 230 alin.
(1)  din  Legea  nr.  95/2006  privind  reforma  în
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domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și
completările  ulterioare,  până  la  termenul  de
depunere a declarației  unice,  respectiv  data de 16
iulie 2018. 

50 O persoana are 5 contracte de inchiriere.  Conform
Codului Fiscal se considera activitate independenta
daca  are  un  numar  de  peste  5  contracte  de
inchiriere. In declaratia unica am doua posibilitati :
cedarea  folosintei  bunurilor sub  5  contracte  sau
cedarea  folosintei bunurilor  calificata  in  categoria
venituri  din  activitati  independente.  Unde  se
incadreaza cazul nostru de 5 contracte ? 

În cazul dvs Declarația unică se completează bifând
căsuța  Categorie  de  venit  "cedarea  folosinței
bunurilor,  sub  5  contracte  de  închiriere".  
Căsuța ,,Cedarea fol.bunurilor Calificata in categoria
venituri  din  activitati  independente,,  se  bifează  de
către  persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din
cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr
mai  mare  de  5  contracte  de  închiriere  la  sfârșitul
anului  fiscal.  În  acest  caz,  începând cu  anul  fiscal
următor,  aceste  venituri  se  califică  în  categoria
venituri din activități independente. 

51 PENSIONAR  SI  PFA,  SISTEM  REAL,  PRESTARI
SERVICII, UN SINGUR COD CAEN.
INTREBAREA  1.  sectiunea  A,  pag  1-  datele  de
identificare sunt pe CIF, PFA se identifica pe CNP,
trec CIF?
INTREBAREA 2. sectiunea B, cap I si II cu sectiunile
aferente,  fiind campuri  de bifat pentru rectificare,
nefiind  declaratii  rectificative,  ci  declaratii  initiale-
nu bifez nimic la pag 1, corect?
INTREBAREA  3.  sectiunea  B  competez  cap  I,
sectiunile 1si  2-datele pt realizatul/2017 si  cap II
sectiunea  1,  subsectiunea  1  estimatul/2018  si
sectiunea  2,  subsectiunea  2-  ce  este  referitor  la
CASS si apoi C1, C3, da?
INTREBAREA  4.  ANEXA  la  declaratia  unica  este
aplicabila, daca am si un cont de economii? 

Bună ziua!
1.  În  Declarația  unică,  la  secțiunea  „Date  de
identificare  a  contribuabilului”,  se  înscrie  codul
numeric personal;
2.  Căsuța  „Declarație  rectificativă  privind  ...”  se
bifează  numai  în  cazul  depunerii  unei  declarații
rectificative,  dacă  este  declarația  inițială,  nu  bifați
această casută;
3.  Da,  este  corect  să  completați  astfel  Declarația
unică pentru situația prezentată de dumneavoastră
dar vă rugăm să aveți în vedere și instrucțiunile de
completare  a  declarației,  mai  ales  prevederile
referitoare la contribuțiile sociale;
4. Dobânda generată de contul  de economii  nu se
declară prin Declarația unică.
Având în vedere întrebările  adresate,  vă rugăm să
parcurgeți  instrucțiunile de completare a declarației
unice,  în  care  este  explicat  detaliat  modul  de
completare  a  fiecărei  rubrici  din  formular.
Instrucțiunile  de  completare  pot  fi  accesate  la
următorul link: 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF
_OPANAF_1155_2018.pdf 

52 În anul 2018 estimez venituri din drepturi de autor
peste  plafon,  DAR  am  un  platitor  desemnat.  In
acest  caz,  sunt  obligat  sa depun declaratia  unica
pentru 2018?  Si inca un lucru, platitorul desemnat
se  declara  undeva,  sau  doar  se  mentioneaza  in
contracte? 

În  cazul  expus  de  dvs,  impozitul  pe  venit  și
contribuțiile sociale se vor reține de către plătitor, în
limita sumelor datorate.
Dvs.  desemnați  prin  contractul  încheiat  între  părți
plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel
puțin  egal  cu  22.800  lei  și  care  are  obligația  să
calculeze,  să  rețină  și  să  plătească  contribuțiile
sociale. 

53 Se depune DU pe 15.07. Contine realizatul lui 2017
si  estimatul lui  2018. Se fac plati  aferente anului
2018  la  15.12.2018.  Tot  la  15.12.2018  exista  si
decizii  de  impunere  aferente  2017  dar  nu  au
scadenta. Care va fi ordinea stingerii platilor? Cum
o  putem  alege  astfel  incat  sa  nu  fie  pierduta
bonificatia? 

Deciziile de impunere aferente anului 2017 se achită
în termen de 60 de zile de la comunicare. 

54 Daca  desfasuram  activitati  independente/profesii
liberale si avem sistem propriu de asigurari sociale
(CAS), sa intelegem ca sectiunea 2 din capitolul II
nu va mai trebui completata iar  sumele platite in
sistemul  propriu  le  vom  include  totusi  in  suma

La  art.  64  alin.  (4)  din  Codul  fiscal,  se  prevăd
condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească
cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității
independente, pentru a putea fi deduse, în funcție de
natura  acestora.  la  lit.  i)  este  prevăzută  ca  și
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cheltuielilor deductibile? condiție, să reprezinte contribuții de asigurări sociale
plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau
contribuții  profesionale  obligatorii  plătite,  potrivit
legii,  organizațiilor  profesionale  din  care  fac  parte
contribuabilii.  Astfel,  potrivit  acestei  prevederi,
contribuțiile  la  sistemele  proprii  sunt  cheltuieli
deductibile. 

55 Am  incasat  venituri  din  drepturi  de  proprietate
intelectuala pe anul 2017. Am primit adeverinte de
venit, din care rezulta ca s-au retinut impozitele si
taxele  aferente,  si  intr-un  caz  un  comision  de  la
organismul  de  gestiune  colectiva.  Pe  fiecare
adeverinta sunt trecute sumele brute, impozitele si
taxele oprite la sursa, comisionul oprit la sursa, si
venitul net primit.
Am urmatoarele intrebari:
1.  pentru 1.1.A.2 determinarea venitului  net -  ce
trebuie  sa  completez?  -  sistem  real  sau  cote
forfetare?
2.  pentru  1.1.B.3.1  pentru  Venitul  net  aferent
activitatilor cu retinere la sursa - completez totalul
venitului net cumulat din cele 2 adeverinte? Sau ce
trebuie  sa  completez  acolo?  Pentru  ca  ma
corecteaza si nu inteleg!
3.  la  1.1.B.4.Câștig  net  anual  -  ce  trebuie  sa
completez?
4. la 1.2.2.Susținerea unei entități nonprofit/unități
de  cult  –  1.2.2.5.  Suma  plătită  (lei)  trebuie  sa
completez eu? Si cum se calculeaza aceasta suma? 

Dacă ați realizat venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, pentru care plătitorul a reținut și plătit
impozitul  la  sursă,  acesta fiind și  impozit  final,  nu
aveți  obligația  de  a  completa  cap  I  din  declarația
unică. 

56 Concret: sunt salariata si am si un PFA. Am platit
pana  acum  CAS  si  CASS  ca  era  obligatoriu.  De
acum nu mai este daca veniturile sunt sub 22800?
Pot  sa  raman  doar  cu  cele  de  la  angajator?
Completez cap I pentru anul 2017 si cap II pentru
ceea ce estimez pe 2018? 

Da, raționamentul dvs. este corect. 

57 Pentru un PFA cu norma de venit Cod CAEN 6202,
la  inceputul  anului  a  fost  depusa  Adeverinta  de
salariat  pentru  injumatatirea  normei  (norma
injumatatita  ar  fi  12500),  se  mai  completeaza  la
sectiunea  2,  subsectiunea  2.2.1  si  2.2.2?  Intreb
pentru ca am incercat sa depun declaratia unica si
imi afiseaza aceste erori, plus acest mesaj (Eroare
citire metadate PDF (0)) 

Dvs  nu  aveți  obligația  completării  subsecțiunilor
2.2.1.-Date  privind  contribuția  de  asigurări  sociale
estimată  și  2.2.2.  -  Date  privind  contribuția  de
asigurări sociale de sănătate estimată.
Puteți  depune  declarația,  chiar  dacă  vă  apare
„eroare”. 

În  contul  online  am  primit  mesajul"  eroare  la
depunerea  declaratie  unice  pentru  CUI....pentru
anul 0 si luna 0. Sa inteleg ca aceasta Declaratie a
fost inregistrata chiar si asa? 

Dacă vă apare mesajul  pe care ni  l-ați  comunicat,
atunci fisierul depus nu este o declaratie fiindca nu
au putut fi citite informatiile din ea. Recipisa cu erori
nu confirma depunerea declaratiei. O declaratie este
considerata depusa doar dupa obtinerea unei recipise
fara erori de validare. 

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