SPEŢA NR. 3: O persoană fizică a obținut câştiguri din investiţii în anul 2018 (transferul titlurilor de

valoare și operațiuni derivate) și a primit în acest sens de la instituţia care i-a administrat plasamentele
în investiţii o fişă de portofoliu în care este înscris un câştig în valoare de 15.000 lei. De asemenea, în
data de 25.02.2019 a încheiat și contractul de inchiriere nr. 1 cu chirie lunară de 500 lei, veniturile
începând a se realiza din data de 01.03.2019.
- În acest caz pentru câștigurile din investiţii persoana fizică va completă capitolul I din declarație, iar pentru
venturile din închiriere va completă la capitolul II, unde va declara un venit brut din închiriere pentru 10 luni ,
respectiv 5.000 lei ( 10 luni x 500 lei )
- Persoana fizică nu datorează CASS, deoarece câştigul net anual este sub plafonul minim (peste 22.800 lei).
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