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ACORDAREA ÎN ANUL 2020 A UNOR BONIFICAŢII LA PLATA IMPOZITULUI PE
VENIT SI CONTRIBUTIILOR SOCIALE  OBLIGATORII AFERENTE 

VENITURILOR REALIZATE ÎN ANUL 2019 

 Pentru impozitul pe venit, contribuţia de asigurări  sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări
sociale de sănătate (CASS) datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există
obligaţia depunerii declaraţiei unice, dacă declaraţia unică privind venitul realizat se depune până la
30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:

➢ pentru plata  impozitului  pe venit,  a CAS şi  a CASS,  reprezentând obligaţii  fiscale
anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste
obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau prin compensare integral până la data de 30
iunie 2020 inclusiv;
➢ pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
se acordă o bonificaţie de  5% din impozitul pe venit, a CAS şi a CASS,  numai dacă este
îndeplinită  condiţia  privind  plata,  menţionată  anterior,  caz  în  care  se  acordă  ambele
bonificaţii.

   De aceste bonificaţii pot beneficia şi persoanele care:
-  au  obligaţia  depunerii  numai  a  declaraţiei  unice  privind  venitul  estimat:  activităţi
impuse la norma de venit (independente, închirieri de camere în scop turistic, activităţi
agricole), cedarea folosinţei bunurilor pentru chiria este exprimată în lei;
- nu datorează CAS sau a CASS dar au optat în anul 2019 pentru plată.

 Bonificaţia se calculează de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică,
obligaţiile  de  plată  calculându-se  prin  diminuarea  obligaţiilor  fiscale  datorate  cu  valoarea
bonificaţiei.

� Contribuabilii care au depus declaraţia unică privind venitul realizat, indiferent de modalitatea
de  depunere,  fără  acordarea  bonificaţiilor,  pot  beneficia  de  bonificaţii  prin  depunerea  unei
declaraţii  rectificative până la 30 iunie 2020 inclusiv,  cu respectarea condiţiilor privind plata şi
transmiterea electronică a declaraţiei rectificative, menţionate anterior.

�       Plăţile  obligaţiilor  fiscale  anuale  datorate  pentru  anul  2019  efectuate  până  la  data  de
14.05.2020 sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020 inclusiv, se iau în
calcul pentru acordarea bonificaţiilor, cu respectarea condiţiilor menţionate anterior.

!!!  Termenul  de  25 mai 2020 pentru depunerea Declaraţiei  unice privind impozitul  pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, s-a prelungit până la data de  30 iunie 2020
inclusiv.  

   Baza legală:

 OUG nr. 69/2020  pentru modificarea şi completarea  Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  precum şi
pentru instituirea unor măsuri fiscale

     Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Braşov la data de 27.05.2020.

      Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 


