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Calcul
protected
    
DECLARAŢIE UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
Calcul
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 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Calcul
B. DATE PRIVIND SECTIUNILE COMPLETATE *) 
 *) Bifați  căsuța corespunzătoare secțiunii pe care doriți să o completați. Trebuie sa bifați cel puțin o casuță!
Calcul
Daca se rectifica doar acest capitol, atunci  capitolul II ( Date privind veniturile estimate pt anul 2018 ) nu se completeaza.
 CAPITOLUL 1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANUL 2017
Calcul
 I.1 Date privind veniturile realizate din Romănia in anul 2017
Calcul
SECȚIUNEA 1:  
SECȚIUNEA 2:  
SECȚIUNEA 3:  
I.2 Date privind contribuțiile de asigurări sociale și contribuții de asigurări sociale de sănătate datorate
Calcul
CAPITOLUL 2. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE ÎN ANUL 2018
Calcul
Daca se rectifica doar  acest capitol ,  atunci  capitolul I ( Date privind veniturile realizate in anul 2017 ) nu se completeaza.
SECȚIUNEA 1:  
2.1.Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în anul 2018 
Calcul
SUBSECȚIUNEA 1:  
SUBSECȚIUNEA 2:  
SUBSECȚIUNEA 3:  
SECȚIUNEA 2:  
2.2.Date privind contribuția de asigurări sociale și 
contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2018
Calcul
SUBSECȚIUNEA 1:  
SUBSECȚIUNEA 2:  
CAPITOLUL I. Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuții sociale datorate 
în anul 2018 
Calcul
SECȚIUNEA I.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din Romănia 
Calcul
1.1.Date privind veniturile realizate din România în anul 2017
Calcul
Date privind veniturile realizate pe surse și categorii de venit
Calcul
1.1.A.Date privind activitatea desfășurată
Calcul
a) Sediul - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
b) Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.
De exemplu:
- pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
- pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
- alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul. 
1.1.A.6.Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere
D.4.2.Sector
a) Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia;
b) Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi și data înregistrării acestuia.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.
Rubricile 1.1.A.7 şi 1.1.A.8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.
1.1.B.Date privind venitul/ câștigul net anual
Calcul
 1.2.Destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net/caștigul net anul impozabil
Calcul
1.2.1.1.Contract bursa
1.2.1.1.Contract bursa
1.2.1.2.Document de plată
Calcul
1.3.Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017
Calcul
1.3.A.Date privind veniturile realizate pe surse și categorii de venit
Calcul
1.3.B.Date privind venitul/ câștigul net anual
Calcul
SUBSECȚIUNEA I.2.2 Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
Calcul
SECȚIUNEA I.3 Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate
Calcul
2.1.1.Date privind impozitul pe veniturile estimate din România in anul 2018, impuse în sistem real
Calcul
 2.1.1.A.Date privind activitatea desfășurată
Calcul
2.1.1.A.6.Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere
2.1.1.A.6.Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere
2.1.1.B.Date privind impozitul anual estimat
Calcul
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
2.1.1.B.3.1.Venit impozabil se completează astfel:
     a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la 2.1.1.B.3.Venit net anual estimat redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
     b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la 2.1.1.B.3.Venit net anual estimat.
2.1.2.Date privind impozitul pe veniturile estimate din România in anul 2018, impuse pe bază de norme de venit
Calcul
2.1.2.A.Activitatea desfășurată
Calcul
a) Sediul - se completează adresa sediului sau locului unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz.
b) Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată.
De exemplu adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.).
 
2.1.2.A.5.Documentul de autorizare/Contractul de asociere
2.1.2.A.5.Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere
Se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
2.1.2.A.6.Data începerii activității si 2.1.2.A.7.Data încetării activității se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declaraţia unică. Rubricile 2.1.2.A.6 şi 2.1.2.A.7 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.
2.1.2.B.Date privind impozitul anual estimat
Calcul
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
2.1.2.B.3.1.Venit impozabil se completează astfel:
     a) în cazul contribuabililor care beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la 2.1.2.B.3.Venit net anual estimat redusă proporțional cu numărul de zile calendaristice, din anul 2018, pentru care venitul este scutit de la plata impozitului;
     b) în cazul contribuabililor care nu beneficiază de scutire de la plata impozitului se înscrie suma de la 2.1.2.B.3.Venit net anual estimat.
2.1.3.Date privind impozitul pe veniturile estimate din activități agricole in anul 2018, impuse pe bază de norme de venit
Calcul
2.1.3.A.Date privind activitatea desfășurată
Calcul
2.1.3.A.2.Contractul de  asociere
2.1.3.A.2.Contractul de  asociere
2.1.3.B.Date pentru stabilirea venitului impozabil
Calcul
Daca ati activat aceasta casuta, dupa selectarea grupei de produse vegetale sau  animale  campul '3.Suprafata neimpozabila' sau, respectiv, '3.Numar capete anmale/ familii de albine neimpozabil' se va popula automat cu valoarea limitei veniturilor neimpozabile corespunzatoare.
PRODUSE VEGETALE
Calcul
PRODUSE VEGETALE
Calcul
ANIMALE
Calcul
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat  pentru campul " 6.Norma de venit redusa" nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
2.2.1. Date privind contribuția de asigurări sociale (CAS)
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat  pentru campul  " 2.2.1.1.Total venit estimat pentru incadrarea ca platitor de CAS" nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
Bife plafon minim CAS
2.2.1.5.Perioada pentru care se datorează CAS
D.4.2.Sector
2.2.2.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate  (CASS)
Calcul
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat  pentru campul  "2.2.2.1. Total venit estimat pentru incadrarea ca platitor de CASS" nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
Bife plafon minim CASS
Dupa ce ati completat numarul de luni, CASS se completeaza automat conform formulei
Dupa ce ati completat numarul de luni, CASS se completeaza automat conform formulei
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat  pentru campul  "2.2.2.2.CASS" nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat  pentru campul  "2.2.2.2.CASS" nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
Perioada pentru care se datorează CASS
D.4.2.Sector
C. SUMARUL OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE
Calcul
Total obligații privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate pentru anul 2018.
Calcul
C.1. Obligații privind impozitul pe venitul estimat
Calcul
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat  pentru campul  "C.1.1.Total impozit pe venit datorat" nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica acest câmp.
C.2.Obligații privind CAS estimată
Calcul
C.3.Obligații privind CASS estimată
Calcul
Bonificatia pentru plata integrala a CASS pana la 15.12.2018 se acorda doar daca este activa (bifata) casuta A (Obtin venituri peste plafonul minim) la sectiunea 2.2.2.Date privind contributia de asigurari sociale de sanatata(CASS)
Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate: 
Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități: 
         - în numerar, la unitatățile Trezoreriei statului; 
         - prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitãțile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem                   online prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plăți, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro; 
         - prin mandat poștal, la subunitãțile poștale ale C.N.Poșta Românã S.A.; 
         - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancã), inclusiv cel emis prin sisteme de platã electronicã de tip „Internet banking”; 
         -prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de cãtre persoanele fizice se regãsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã, la adresa https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_juridice/codurile_iban
Calcul
 D. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/ CURATORULUI FISCAL
Calcul
Activati (bifati) aceasta casuta daca este cazul
Pentru obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2018 reprezintă titlu de creanță și produce efecte juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Calcul
Loc rezervat organului fiscal 
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