
  

  Anexa  
 
 

     PROCEDURA 
de acordare a bonifica ţiei pentru plata cu anticipa ţie a sumelor de plat ă, reprezentând 
impozit pe venit, contribu ţie individual ă de asigur ări sociale şi contribu ţie individual ă 

de asigur ări sociale de s ănătate, stabilite prin decizii de impunere anual ă 
 

ART. 1 
Dispozi ţii generale 
(1) Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice pentru care, ulterior intrării în 

vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, denumită în 
continuare ordonanţă de urgenţă, organele fiscale centrale competente au emis şi comunicat 
decizii de impunere anuală aferente perioadei 2014-2017. Deciziile de impunere anuală se 
pot emite de către organele fiscale centrale competente, fie în baza declaraţiilor iniţiale sau 
rectificative depuse de persoanele fizice, fie din oficiu sau urmare unei acţiuni de inspecţie 
fiscală. 
 (2) Sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru care se acordă 
bonificaţie, sunt următoarele: 
 a) impozitul pe venit anual pentru veniturile realizate de persoanele fizice în anul 
2017; 
 b) contribuţia individuală de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru 
perioada 2016-2017; 
 c) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele 
fizice, pentru perioada 2014-2017. 

(3) Valoarea bonificaţiei reprezintă suma rezultată din aplicarea unui procent de 10% 
asupra sumelor de plată prevăzute la alin. (2). Cu această valoare se diminuează suma de 
plată a obligaţiilor fiscale stabilite prin deciziile de impunere anuale comunicate persoanelor 
fizice. 

(4) Bonificaţia se acordă cu condiţia ca diferenţa dintre sumele de plată stabilite prin 
deciziile de impunere anuală şi valoarea bonificaţiei, să fie achitată integral astfel: 

a) până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv, în cazul impozitului pe venit şi al 
contribuţiei individuale de asigurări sociale; 

b) până la data de 31 martie 2019, inclusiv, în cazul contribuţiei individuale de 
asigurări sociale de sănătate.  

(5) Bonificațiile se acordă și pentru deciziile de impunere anuală emise urmare 
declarațiilor rectificative depuse până la data de 30 iunie 2019, chiar dacă deciziile de 
impunere anuală sunt comunicate după această dată dacă este respectată condiţia 
prevăzută la alin. (4). 

(6) Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere anuală urmare inspecției 
fiscale, aferente tipurilor de obligații fiscale și perioadelor fiscale prevăzute la alin. (2), 
comunicate de organele fiscale centrale competente anterior sau ulterior datei de 30 iunie 
2019, se acordă bonificația dacă este respectată condiţia prevăzută la alin. (4). 

(7) În situaţia în care suma plătită nu acoperă sumele stabilite prin deciziile de 
impunere anuală prevăzute la alin. (1), bonificaţia se acordă numai pentru sumele plătite 
integral aferente acelor decizii de impunere anuală care îndeplinesc condiţia prevăzută la 
alin. (4). 

(8) În situaţia în care persoanele fizice înregistrează şi alte obligaţii fiscale restante, 
decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală prevăzute la alin. (1), sumele plătite vor 
stinge obligaţiile fiscale în ordinea prevăzută de art. 165 din Legea nr. 207/2015 privind 



  

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca sumele 
rămase nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificaţiei potrivit prezentei proceduri.  

 
 ART. 2 
 Procedura derulat ă la nivelul organelor fiscale centrale competente p rivind 
acordarea bonifica ţiei 

(1) Pentru acordarea bonificaţiei, organul fiscal central întocmeşte un Referat prin 
care aprobă această facilitate pentru persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile prevăzute 
la art. 1 alin. (4), cuprinse într-o Listă editată automat din aplicaţia informatică. 

(2) Lista prevăzută la alin. (1), cuprinde următoarele informaţii: 
 a) datele de identificare ale persoanei fizice: codul de identificare fiscală, numele şi 

prenumele; 
     b) numărul şi data deciziei de impunere anuală prin care au fost stabilite obligaţiile 
fiscale de plată; 
     c) tipul obligaţiei fiscale; 
 d) perioada pentru care a fost stabilită obligaţia fiscală; 
 e) cuantumul obligaţiilor fiscale; 
 f) valoarea bonificaţiei calculată conform prevederilor art.1, alin.(3); 
 g) diferenţa de plată între cuntumul prevăzut la lit. e) şi valoarea bonificaţiei prevăzută 
la lit. f); 
 h) cuantumul sumei achitate de către persoana fizică aferentă fiecărei decizii de 
impunere anuală; 
 i) data plăţii. 

(3) La documentele prevăzute la alin. (1), se anexează Borderoul de 
adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale, întocmit pentru fiecare persoană fizică prevăzută în 
Listă. 

(4) Referatul prevăzut la alin. (1) şi Borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor 
fiscale prevăzut la alin. (3) se aprobă de conducătorul organului fiscal central competent. 

(5) Prevederile alin. (1) – (4) se aplică de către organele fiscale centrale după 
efectuarea stingerilor în evidenţa fiscală până la data de 31 iulie 2019, inclusiv.  

(6) Documentele prevăzute la alin. (4) aprobate de conducătorul organului fiscal 
central competent stau la baza scăderii din evidenţă fiscală a valorii bonificaţiei.  

(7) După scăderea din evidenţa fiscală a valorii bonificaţiei, organul fiscal central 
competent înştiinţează persoana fizică cu privire la acordarea bonificaţiei până la data de 
31.08.2019, iar în cazul deciziilor de impunere anuală prevăzute la art. 1 alin. (6) în termen 
de 30 de zile de la comunicarea deciziei, dacă aceasta s-a realizat după data de 30 iunie 
2019. 

(8) În situaţia în care, ulterior datei prevăzută la alin. (7), persoanele fizice consideră 
că îndeplinesc condiţiile de acordare a bonificaţiei şi nu au fost înştiinţate în acest sens, se 
pot adresa organelor fiscale centrale competente în vederea acordării bonificației.  

(9) Organele fiscale centrale competente analizează situaţia fiscală, precum şi 
solicitările depuse de persoanele fizice potrivit alin. (8) şi înştiinţează persoanele cu privire la 
acordarea sau neacordarea bonificaţiei.  

 
ART. 3 
Dispozi ţii privind modalitatea de transfer de la bugetul de  stat a valorii 

bonifica ţiei acordate la plata contribu ţiei individuale de asigur ări sociale 
(1) Organul fiscal central competent transmite, în sistem informatic, in termen de 5 

zile de la data acordării bonificaţiei, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier conţinând sumele 
reprezentând valoarea bonificaţiilor acordate la plata contribuţiei individuale de asigurări 
sociale. 



  

(2) Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului 
de stat codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice şi se creditează contul de 
venituri al bugetului asigurărilor sociale codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei 
fizice. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează fişierul îl reprezintă Borderoul de 
adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale menţionat la art.2 alin. (4). 
        (3) Organul fiscal central transmite, în sistem informatic, Casei Naţionale de Pensii 
Publice informaţiile cu privire la contribuţiile individuale de asigurări sociale datorate de 
persoanele fizice, pentru perioada 2016-2017, stabilite prin deciziile de impunere anuală. 


