
SPETA NR. 2: O persoană fizică realizează venituri din activităţi independente (agent de asigurari) din anul
2016. În anul 2018 a estimat venituri nete anuale sub plafonul minim de 22.800 lei (12 luni x 1.900 lei, salariu
minim brut 2018), respectiv 20.000 lei, a efectuat plati reprezentând impozit pe venit în sumă de 1.900 lei
până la 15.12.2018, beneficiind de bonificaţia de plata de 100 lei, şi a depus declaraţia unică online, iar
conform evidenţei contabile a realizat un venit net anual peste plafonul minim, respectiv 45.000 lei.
Pentru anul 2019 estimează un venit net anual sub plafonul minim de 24.960 lei, respectiv 18.000 lei (12 luni
x 2.080 lei, salariu minim brut 2019).

- Persoana fizică nu a datorat CAS şi CASS când a făcut estimarea venitului net anual pentru anul 2018,
deoarece era sub plafonul minim, dar întrucât venitul net anual realizat la 31.12.2018 este peste plafonul minim
(peste 22.800 lei) va datora CAS şi CASS, iar pentru că a depus declaraţia unică online beneficiază de bonificaţie.

- Pentru anul 2019 nu datorează CAS şi CASS, întrucât venitul net anual estimat este sub plafonul minim,
respectiv sub 24.960 lei (12 luni x 2.080 lei salariu minim brut) .
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