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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Un PFA a înregistrat pierderi în anul 2017 de 35000
lei iar pentru 2018 estimează profit de 20000 lei.
Cum se compensează această pierdere și unde va
fi menționată în declarația unică 2018. La venitul
net impozabil estimat se completează cu 0 lei? 

Pierderea fiscală din anul 2017 va fi  compensată de
organul fiscal și evidențiată prin decizia de impunere
anuală.  Dacă  în  urma  compensării  efectuate  pentru
anul fiscal rămâne o pierdere necompensată, aceasta
reprezintă pierdere fiscală reportată pe anii  următori
până  la  al  șaptelea  an  inclusiv.  Pierderea  rămasă
necompensată o veți evidenția în declarația unică pe
care o veți depune în anul 2019.
În declarația unică pe care o depuneți în anul 2018,
Capitolul  II  „DATE  PRIVIND  IMPOZITUL  PE
VENITURILE  ESTIMATE/NORMA  DE  VENIT  A  SE
REALIZA  ÎN  ROMÂNIA  ŞI  CONTRIBUŢIILE  SOCIALE
DATORATE ÎN ANUL 2018”, Secțiunea 1 "Date privind
impozitul  pe veniturile estimate din România în  anul
2018",  Subsecțiunea  1  "Date  privind  impozitul  pe
veniturile estimate din România, impuse în sistem real"
cartușul  B  „DATE  PRIVIND  IMPOZITUL  ANUAL
ESTIMAT”,  îl  veți  completa  fără  să  țineți  cont  de
pierderea din anul 2017. 

2 Vă rog  sa  îmi  spuneți  cum completez  declarația
unică în cazul în care în baza deciziei de impunere
emise în anul 2018 pentru veniturile estimate am
achitat  prima tranșă  de  impozit.  La  completarea
declarației privind veniturile estimate – la sumar -
nu  pot sa scad impozitul deja plătit. Declarația ia
automat impozitul calculat de ea.

Dacă vă referiți la impozitul pe venitul estimat pe anul
2018,  la  completarea  Declarației  unice  privind
impozitul  pe venit și  contribuțiile sociale datorate de
persoanele  fizice,  la  rubrica  "Sumarul  obligațiilor
fiscale"  trebuie  să  completați TOTALUL  obligațiilor
privind  impozitul  pe  venitul  estimat  și  contribuțiile
sociale estimate datorate pentru anul 2018. 

3 În cazul în care am suspendat activitatea PFA în
15.01.2018  și  apoi  am  încetat  activitatea  în
15.03.2018, dar am avut venit net 3700 lei, cum
completez  contribuția  de  CAS  și  CASS  estimativ
pentru  2018?  Va  fi  necesar  sa  depun  o  noua
declarație și în 2019? 

În situația prezentată de dvs. în cazul în care venitul
net realizat până la data de 15.01.2018 a fost în sumă
de 3700 lei,  atunci  aveți  obligația plății  contribuțiilor
sociale  pentru  anul  2018.  Astfel,  dvs  aveți  obligația
completării cap I și cap II din declarația unică.

4 In cazul estimării unui venit pentru anul 2018 din
activități  independente  /  cedarea  folosinței
bunurilor  sub  plafonul  de  22800  lei,  mai  exista
obligația completării secțiunilor privind CAS si CASS
estimate pe anul 2018? 

În situația în care estimați  că veți  realiza venituri  în
acest an sub plafonul de 22.800 lei, nu aveți obligația
completării cap II, decât dacă optați pentru plata CAS
și CASS. 

Si  dacă  înregistrez  un  venit  peste  22800  cum
completez CASS?

În  acest  caz,  pentru  CASS  veți  completa  cap.  II,
secțiunea 2, subsecțiunea 2, total venit estimat pentru
încadrarea ca  plătitor  de  CASS,  lit.  A.  Vă rugăm să
aveți  în  vedere  și  instrucțiunile  de  completare  a
Declarației unice ce pot fi accesate la următorul link:
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_2
018.pdf 

5 Dacă  s-a  omis  declararea  anumitor  venituri  se
depune  declarația  rectificativă?  Se  plătește
amenda? 

Puteți  rectifica  venitul  estimat  până  la  termenul  de
plată a impozitului datorat, respectiv până la data de
15 martie a anului următor celui de impunere. 

6 În cazul  veniturilor  din profesii  liberale (juridice), În cazul în care vă referiți la activitatea desfășurată de
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pe pag. 2 din declarația unică, secțiunea 1.1.B, pct
2  din  tabel  (cheltuieli  deductibile,  exclusiv
contribuții  sociale  obligatorii)  includem  sau  nu
contribuțiile plătite în sistemul propriu de asigurări
sociale? 

avocați, 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. 

7 Obțin  venituri  din  activități  independente  sub
plafonul de 22800! Nu optez pentru plata CAS si
CASS! Nu bifez! De ce în momentul în care validez
declarația îmi apar atenționări, ca nu am completat
la CAS și CASS suma datorata? 

Chiar dacă ați primit mesaj de atenționare declarația
este validă. 

8 PFA cu normă de venit care este si angajată cu 8
ore  (deci  jumătate  de  normă),  are  obligația
depunerii declarației unice? 

Da, dvs. aveți obligația depunerii declarației unice și să
completați  în  mod  corespunzător  Capitolul  II.
Menționăm  că  nu  aveți  obligația  completării  cap.  I,
secțiunea  1,  din  declarație  dacă  în  anul  2017  ați
realizat  venituri  din  activitatea  independentă  impusă
pe bază de norme de venit, cu excepția cazului în care
ați depus declarația privind venitul estimat/ norma de
venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit
plăți anticipate, conform legii. 

9 Vă rog să mă ajutați cu lămurirea următoarei 
situații:
O persoană/fizică:
-  nu  a  avut  contract  de  muncă  de  la  începutul
anului și nici nu se preconizează că va avea pentru
restul anului 2018
-  obține  venituri  din  drepturi  de  proprietate
intelectuala în anul 2018 ce vor depăși plafonul de
22.800 ron, impozit final cu reținere la sursă
-  a  obținut  venituri  din  drepturi  de  proprietate
intelectuala  și  în  perioada  01.01.2018  –
23.03.2018;  în  această perioada impozitul  a  fost
final și s-a reținut la sursa
-  după  data  de  23.03.2018  plătitorul  reține  la
sursa: impozit, CAS si CASS
-  după  23.03.2018,  plătitorul  a  convenit  cu
beneficiarul să rețină pentru restul anului, CAS și
CASS  pana  la  concurenta  contribuțiilor  anuale
minime datorate( CAS 25%*22.800 lei = 5.700 lei
si  CASS  10%*22.800  lei  =  2.280  lei)
Pentru perioada 01.01.2018-23.03.2018 trebuie să
depună  declarația  unica  ?  Este  obligată  sa
plătească  CAS  si  CASS  pentru  perioada
01.01.2018-23.03.2018,  ținând  cont  ca  după
23.03.2018 se vor reține la sursă CAS si CASS pana
la  concurenta  contribuțiilor  anuale  minime
datorate? Cum se calculează contribuțiile pe care le
va datora persoana fizică? 

Din  cele  prezentate  înțelegem  că  obțineți  venituri
drepturi de proprietate intelectuală de peste 22.800 lei
de la un singur plătitor  de venit,  acesta reținând la
sursă impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Astfel,
pentru  veniturile  realizate  în  anul  2018  de  către
persoanele  fizice  din  drepturi  de  proprietate
intelectuală pentru care contribuția de asigurări sociale
și,  după  caz,  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. 

10 Dacă pentru 2018 estimez un venit sub plafonul de
22800 nu plătesc CAS si CASS. Dar dacă la sfârșitul
anului 2018 constat că am depășit totuși plafonul
ce fac? Cum si când declar si fac plata? 

În situația în care ați estimat pentru 2018 un venit net
anual cumulat din activități independente și drepturi de
proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse
și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12
salarii  minime  brute  pe  țară,  iar  venitul  net  anual
cumulat  realizat  este  cel  puțin  egal  cu  nivelul  a  12
salarii  minime  brute  pe  țară,  în  vigoare  la  data
depunerii  declarației unice, veți datora contribuția de
asigurări  sociale  și  veți  avea  obligația  depunerii
declarației unice, până la data de 15 martie 2019 în
vederea definitivării contribuției de asigurări sociale. În
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declarație se completează venitul ales, care trebuie să
fie cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute
pe țară.
În  situația  în  care  ați  estimat  pentru  anul  2018  un
venit net anual cumulat din una sau mai multe surse
și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12
salarii  minime  brute  pe  țară,  iar  venitul  net  anual
cumulat  realizat  este  cel  puțin  egal  cu  nivelul  a  12
salarii minime pe țară, în vigoare în anul pentru care
se  datorează  contribuția,  veți  datora  contribuția  de
asigurări  sociale  de  sănătate  la  nivelul  a  12  salarii
minime  pe  țară  și  veți  avea  obligația  depunerii
declarației unice până la data de 15 martie 2019, în
vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de
sănătate.
Plata contribuțiilor sociale se va efectua până la data
de 15 martie 2019. 

11 Se  poate  depune  prin  posta  cu  confirmare  de
primire declarația unică? 

Da,  declarația  unică se  poate  depune prin  poștă cu
confirmare de primire.

12 Dacă am depus la începutul anului declarația 600 și
200 mai trebuie depusă declarația unică? 

Dvs.  nu  aveți  obligația  depunerii  declarației  unice
privind  impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale
datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate
în anul 2017, dacă până la data 23 martie 2018 ați
depus  la  organul  fiscal  declarația  privind  veniturile
realizate din România - formular 200.
Menționăm însă că aveți obligația depunerii declarației
unice, în vederea înlocuirii formularului 600. 

13 În cazul în care o PFA a depus D200 pentru 2017 si
D220 pentru 2018 la începutul acestui an, iar acum
estimează că va incasa dividende peste plafon, in
declarația  unică  pe  care  o  va  depune  până  pe
15.07  va  mai  trece  venitul  realizat  in  2017  si
estimarea pentru 2018 din activ independente sau
va  completa  doar  secțiunea  pentru  dividende?
Menționez  ca  venitul  estimat  din  activ
independente este sub plafonul pentru contribuții.  

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 Declarația
unică privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale,
completând corespunzător cap. II.

14 O PFA a depus D200 pentru 2017 si D220 pentru
2018 la  începutul  anului.  Acum estimează  că  va
încasa  și  dividende  peste  plafon.  Venitul  estimat
din activ independente ptr 2018 declarat in D220
este peste plafonul de 22800. Va mai depune acum
D212? Dacă da, va completa doar secțiunea pentru
dividende, sau reia și venitul  realizat din 2017 și
estimarea ptr 2018 din activ independente?

În situația în care, în anul 2018, ați depus formularul
200 până la data de 23 martie 2018, nu aveți obligația
completării  Capitolului  I  al  “Declarației  unice  privind
impozitul  pe venit şi  contribuțiile sociale datorate de
persoanele  fizice”  pentru  veniturile  realizate  în  anul
2017.  Formularul  220  va  fi  înlocuit  prin  depunerea
Declarației  unice,  în  care  veți  completa  în  mod
corespunzător  cap  II  “Date  privind  impozitul  pe
veniturile  estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  in
România și contribuțiile sociale datorate”.

15 O PFA dezvoltator imobiliar, ce a finalizat un proiect
in 2018 și achiziționează un nou teren pentru un
alt proiect , considera plata terenului o cheltuială
care se înscrie in declarația unică aferentă 2018? 

La  rândul  2  „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. 

Deci  în  2018  consider  cheltuiala  cu  terenul  o
cheltuială estimată, iar în 2019 când se finalizează
proiectul, se vinde și se încasează, se recunoaște și
cheltuiala ? Înțeleg ca nu afectez venitul din 2018
cu plățile pentru următorul proiect, deși ele au fost
făcute în 2018 ?

Pentru o mai bună înțelegere, reformulăm: la rd. 2 se
înscriu cheltuielile estimate aferente venitului estimat a
se  realiza  în  același  an  fiscal.  Pentru  mai  multe
informații  referitoare  la  deductibilitatea  cheltuielilor
efectuate pentru achiziționarea terenului vă rugăm să
ne scrieți pe formularul de contact, ce poate fi accesat
la următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/
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16 Pentru completarea declarației la secțiunea 2.1.1.
trebuie să estimez venitul anual realizat. Pentru o
corecta  estimare  cum  tratez  contribuția  CASS,
deductibila sau nu? 

În  anul  2018,  contribuția  de  asigurări  sociale  de
sănătate nu reprezintă cheltuială deductibilă la calculul
impozitului  pe  venitul  datorat  de  către  persoanele
fizice care desfășoară activități independente. 

17 N-am înțeles clar ce trebuie sa fac după ce apăs
butonul  "validează  formularul".  Cum verific  dacă
declarația a fost depusă?

După validarea cu succes a Declarației unice, în cazul
în care este necesar să atașați documente justificative,
veți  acționa  butonul  „Atașează  arhiva”  și  veți  căuta
fișierul tip ZIP în care ați arhivat anterior fișierele care
conțin  actele  justificative.  După aceea salvați  fișierul
PDF inteligent cu funcția File/Save sau File/Save As...
dacă doriți redenumirea acestuia.
Fișierul  PDF  pe  care  l-ați  salvat  se  transmite  prin
serviciul  Spațiul  Privat  Virtual  (meniul  Declarații  /
Completare declarații  / Declarație unică). Fișierul mai
poate  fi  transmis  și  prin  intermediul  portalului  e-
guvernare.ro, caz în care vă este necesar un certificat
digital calificat. 

18 Deținătorul  unui  PFA  care  este  si  pensionar
(pensionat  anterior  anului  2017),  trebuie  sa
atașeze în arhiva zip a declarației unice, copie după
decizia  de  pensionare?  Sau  ANAF  are  mijloacele
sale  de  a  verifica  după  CNP  dacă  respectiva
persoana are și calitatea de pensionar atât pentru
2017 cat și pentru 2018 ? 

Presupunem că  sunteți  impus  pe  baza  normelor  de
venit și norma de venit vă este ajustată. În acest caz,
documentele  justificative  în  baza  cărora  se  reduc
normele  anuale  de  venit  se  păstrează  la  domiciliul
fiscal al contribuabililor. 

19 O PFA depune declarația unică pentru realizat 2017
si  estimat  2018  pana  la  termenul  limita  de
15.07.2018;  Ulterior,  dacă  în  2018  depune  o
declarație  rectificativă  pentru  veniturile  estimate
ale  anului  2018,  are  obligația  ca  în  declarația
rectificativa pentru 2018, sa completeze din nou și
partea  de  Venituri  si  Cheltuieli  ale  anului  2017
(pentru care nu rectifica nimic față de ce a declarat
ințial)  sau  doar  partea  de  Venituri  si  Cheltuieli
aferente anului 2018, rectificate ? 

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

20 Dacă în  ianuarie  2018 am depus  formularul  220
pentru  o  întreprindere  individuală  mai  depun
declarația unică?

În  cazul  dvs  trebuie  să  depuneți  declarația  unică
completată corespunzător. 

21 O  întreprindere  individuala  care  are  venituri  din
activități  agricole  la  norma  de  venit  si  a  depus
declarația  221  mai  trebuie  sa  depună  declarația
unică ? 

Declarația  privind  veniturile  din  activități  agricole
impuse pe  bază de  norme de venit  -  formular  221,
depusă  la  organul  fiscal  competent  în  anul  2018,
pentru anul curent, va fi înlocuită cu declarația unică
privind  impozitul  pe  venit  și  contribuțiile  sociale
datorate de persoanele fizice, ce se depune până la 16
iulie 2018, inclusiv.

22 Plățile  anticipate  la  CASS efectuate  trimestrial  in
2017 cum sunt declarate în declarația unică ? 

Organul  fiscal  competent  are  obligația  recalculării
venitului  net  anual/pierderii  nete  anuale,
determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor
din  contabilitate,  stabilit/stabilită  potrivit  Declarației
privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net
anual  a  contribuțiilor  sociale  obligatorii  datorate,
potrivit  prevederilor  titlului  V  -  Contribuții  sociale
obligatorii. 

23 Un PFA cu activități  agricole  cu normă de venit,
cod CAEN 0111, cu venit in anul 2017 sub 22.800
lei, nu are obligația plății CAS si CASS. Declarația
unica se completează doar la secțiune 2.1.3 ? 

Raționamentul dvs este corect, pentru anul 2018 veți
depune declarația unică completând doar cap II Date
privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit
a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate
în anul 2018, secțiunea 1, subsecțiunea 3. În cazul în
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care optați  pentru plata CASS veți  completa în  mod
corespunzător cap II, secțiunea 2, subsecțiunea 2. 

24 Plățile la CAS sunt cheltuieli deductibile iar plățile la
CASS  sunt  cheltuieli  nedeductibile  la  calculul
impozitului  pe  2017  aferent  activităților
independente? 

În  cazul  prezentat  de  dvs.,  cheltuielile  reprezentând
contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de
către  contribuabil  în  limitele  stabilite  potrivit
prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii, în
vigoare pentru anul 2017, sunt cheltuieli  deductibile.
Deducerea  cheltuielilor  respective  se  efectuează  de
organul fiscal  competent la recalcularea venitului net
anual/pierderii nete anuale. 

25 Cum se poate face plata contribuțiilor cu cardul?
Pe site-ul ANAF? Cum se aplica bonificația dacă se
face plata înainte de 15 dec? 

Plata cu cardul se efectuează online prin intermediul
Sistemului  Național  Electronic  de  Plăți,  disponibil  la
adresa de internet www.ghiseul.ro
Detalii  privind  calculul  bonificației  găsiți  în  sesiunea
anterioară  de  asistență  pe  care  o  puteți  consulta  la
următorul link
https://static.anaf.ro/.../Asi.../Facebook/FB_20_06_201
8.pdf 

26 In  cazul  veniturilor  din  contracte  de  închiriere,
într-o  situație  in  care  avem  2  contracte  de
închiriere  la  31.12.2016,  8  contracte  în  cursul
anului  2017  (unele  sunt  pe  perioade  de  doar  1
luna -două) și 5 contracte la 31.12.2017: ce fel de
venituri  se  declara  în  declarația  unică?
Interpretarea  mea,  ținând  cont  de  prevederile
Ordinului 2902/2016 este ca pentru anul 2017 vom
declara  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor
determinate pe bază de cote forfetare de cheltuieli
(întrucât  la  31.12.16  aveam  mai  puțin  de  5
contracte) iar  pentru 2018, estimat,  vom declara
venituri din cedarea folosinței bunurilor calificată în
categoria  veniturilor  din  activități  independente,
determinate in sistem real.  Vă rog să-mi spuneți
dacă interpretarea mea este corectă. Dacă nu, care
este  modalitatea  corectă  de  declarare  a  acestor
venituri în Declarația Unică? 

Veniturile  din  cedarea  folosinței  bunurilor  sunt
calificate începând cu anul fiscal următor, în categoria
veniturilor  din  activități  independente dacă  se
realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din
derularea  unui  număr  mai  mare  de  5  contracte  de
închiriere/subînchiriere la sfârșitul unui an fiscal. Astfel,
dacă la sfârșitul anului 2017 (presupunem că ați scris
eronat  2016)  ați  avut  în  derulare  doar  5  contracte
atunci acestea nu sunt calificate în categoria veniturilor
din activități  independente.  Astfel,  dvs. realizați  și  în
anul 2018 venituri din cedarea folosinței bunurilor. 

Nu am scris eronat. Ma interesează atât pt 2017, in
condițiile  in  care  la  31.12.2016  nu  aveam  5
contracte, ci mai puțin (însă am avut mai mult de 5
contracte pe parcursul anului 2017), cat si pentru
2018, în condițiile în care la 31.12.2017 aveam fix
5 contracte.

Condiția este aceeași, ca la sfârșitul anului să fi avut în
derulare un număr mai mare de 5 contracte pentru ca
veniturile  să fie  calificate  în  categoria  veniturilor  din
activități independente.

27 PFA cu norma de venit.  În  anul  2017 am avut
norma  sub  22.800  lei,  iar  în  anul  2018  sunt  si
angajat, și astfel norma redusă este sub 22.800 lei.
Dacă în luna iulie îmi dau demisia și norma urcă
peste  22.800  lei  trebuie  să  depun  de  doua  ori,
odată fără CAS și CASS pentru cât am avut norma
redusa și  odată cu CAS și  CASS pentru perioada
următoare a anului? 

Având în vedere situația prezentată de dvs., dacă la
termenul  legal  de depunere a declarației  unice aveți
calitatea de salariat veți  completa corespunzător cap
II,  secțiunea 1,  ajustând norma de venit  anuală.  În
cazul  în  care  norma  ajustată  este  sub  plafonul  de
22.800 lei, nu aveți obligația să completați secțiunea 2
din cap II, dacă nu optați pentru plata CAS și CASS.
În cazul în care vă veți pierde calitatea de salariat (vă
veți  da  demisia)  norma  de  venit  se  va  corecta
începând  cu  luna  următoare  încheierii/desfacerii
contractului  individual  de  muncă.  Astfel,  dvs  veți
depune în termen de 30 de zile, de la data producerii
evenimentului  declarația  unică  rectificativă,
completând în mod corespunzător cap II, secțiunea 1
și 2 (dacă venitul estimat depășește 22.800 lei). 

28 PFA  cu  venit  impus  în  sistem  real.  Veniturile Dacă  estimați  pentru  anul  2018 venituri  anuale  sub
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obținute  în  anul  2017  sunt  peste  plafonul  de
22.800  dar  pentru  anul  2018  estimează  venituri
sub plafon. Completez rubrica 2.2 dacă am depășit
plafonul  in  2017?  Posesorul  PFA-ului  este
pensionar.

nivelul  plafonului  minim  de  22.800  lei  nu  datorați
contribuții  sociale  dar  puteți  opta  prin  depunerea
declarației unice și completarea corespunzătoare a cap
II. 

29 Daca depun declarația unica online (e-guvernare)
primesc bonificația  de 5% sau doar  dacă depun
prin SPV ? 

Bonficatia se obține indiferent de metoda de depunere
on-line a declarației unice 

30 O persoana este salariat cu 8 ore la alta societate
si  are  si  o  întreprindere  individuală  pentru  care
trebuie sa depună declarația unică, are venit peste
22800 in 2017, cam în jur de 44000.
1. Poate estima sub 22800 in 2018?
2.Dacă estimează 40000 este obligat sa plătească
CAS la valoarea minima sau la estimat ?
3. La CASS este obligat să plătească la minim adică
2280?
La CAS este obligatoriu sa plătească 5700 adică la
minim sau  la  estimat?  Având  în  vedere  că  este
salariat chiar este obligatoriu sa plătească CAS si
CASS? 

În ceea ce privește veniturile estimate, contribuabilul
este cel  care estimează veniturile  pentru anul  2018.
Astfel, dacă estimați că veți realiza întreg anul 2018 un
venit net în sumă de 40000 lei, atunci aveți obligația
completării  în mod  corespunzător  a  CAP  II  din
declarația  unică  și  la  secțiunea  2  date  privind
contribuția  de  asigurări  sociale  și  contribuția  de
asigurări  sociale  de  sănătate  estimate  pentru  anul
2018. În acest sens, veți datora CAS la venitul ales,
dar nu mai mai mic decât nivelul a 12 salarii minime
brute pe țară în vigoare la termenul de depunere al
declarației  și  CASS la o bază de calcul  reprezentând
echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară.

31 Pentru un PFA profesii liberale care estimează un
venit  net  sub  plafon  dar  doreste  sa  fie  asigurat
CASS va plati doar echivalentul a 6 luni? 

În  cazul  care  estimați  că  în  anul  2018  veți  realiza
venituri din activități independente mai mici de 22.800
lei, puteți opta pentru plata CASS, astfel:
- dacă depuneți declarația unică până la termenul legal
de  depunere,  la  o  bază  de  calcul  reprezentând
valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în
vigoare la data depunerii acesteia ; sau
-  dacă  depuneți  declarația  după  termenul  legal  de
depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea
salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data
depunerii  declarației,  înmulțită  cu  numărul  de  luni
rămase  până  la  termenul  legal  de  depunere  a
declarației, inclusiv luna în care se depune declarația. 

32 PFA care a plătit  anticipat trimestrial pentru anul
2017 impozit, CAS si CASS dar a realizat venituri
sub plafonul de 22.800 lei,  iar  anul  acesta nu a
depus încă nici  o declarație / nu a efectuat plați
anticipate  ce  trebuie  sa facă acum (ce  declarații
depune/ se restituie din sumele plătite pe 2017)? 

Pentru veniturile din activități independente realizate în
anul 2017, aveți obligația să depuneți, pâna la data de
15.07.2018, Declarația unică privind impozitul pe venit
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și
să  completați  Capitolul  I-Date  privind  veniturile
realizate în anul 2017 iar pentru veniturile estimate a fi
realizate  în  anul  2018,  aveti  obligația  să  completați
Capitolul  II-Date  privind  impozitul  pe  veniturile
estimate a se realiza în România și contribuțiile sociale
datorate în anul 2018.
Precizăm ca în anul 2018 datorați anticipat contribuția
de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale
de sănătate, dacă estimați pentru anul curent venituri
nete a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu
12 salarii minime brute pe țară (echivalentul a 22.800
lei). 

33 Ce documente se atașează la declarația unică? Nu ați specificat categoria de venit la care vă referiți.
Documentele  justificative  care  trebuie  atașate  sunt
prevăzute  și  în  instrucțiunile  de  completare  a
declarației unice, ce pot fi vizualizate la următorul link:
https://static.anaf.ro/.../for.../DU_PF_OPANAF_1155_2
018.pdf 

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