
PROIECT 

   

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN NR....... 

pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare 

Fiscală nr.49/ 2019  pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de 

depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe 

venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" 

 

       Având în vedere dispozițiile art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2019 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum și avizul conform al 

Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin adresa nr........... din data de ......................., 

          

În temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, ale art.342 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

ale art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul  

 

 

 

ORDIN 

 

Art.I Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.49/2019 

pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a 

formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate 

de persoanele fizice", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.43 din 16 

ianuarie 2019 se modifică, după cum urmează: 



PROIECT 

1. La anexa nr. 1 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile 

sociale datorate de persoanele fizice", Capitolul II, Secțiunea 2, Subsecțiunea 2, lit.C,  

sintagma "Sunt persoană fără venituri și optez pentru plata CASS" se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

"Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează venituri de natura celor 

prevăzute la art.155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează CASS și optez pentru 

plata CASS"; 

2. La anexa nr.2 ”Instrucțiuni de completare a formularului Declarație unică 

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, Capitolul 

II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi 

contribuţiile sociale datorate în anul 2019", Secţiunea a 2-a "Date privind contribuţia de 

asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019", 

Subsecţiunea a 2-a - "Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate estimată", 

pct.40.4, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:  

”40.4. Căsuţa de la lit.C "Sunt persoană fără venituri/persoană care realizează 

venituri de natura celor prevăzute la art.155 din Codul fiscal, pentru care nu se datorează 

CASS și optez pentru plata CASS" - se bifează de persoanele fizice prevăzute la art.180 

alin.(1) lit.b) și c) din Codul fiscal, respectiv: 

a) persoane care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la art.155 din 

Codul fiscal şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei 

de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii; 

b) persoane care realizează venituri de natura celor prevăzute la art.155 din Codul 

fiscal, pentru care nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.” 

 

Art.II  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Emis la Bucureşti, la .......................................... 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

MIHAELA TRICULESCU 



PROIECT 

 


