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BONIFICAŢII pentru impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente anului
2019 declarate de persoanele fizice prin Declaraţia unică
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Beneficiază de bonificaţii și persoanele care au obligaţia declarării obligaţiilor fiscale doar
după încheierea anului în care acestea sunt obţinute (persoanele care obţin venituri din
transferul titlurilor de valoare, venituri din străinatate, venituri din alte surse, care nu au
obligaţia estimării veniturilor în cursul anului în care acestea sunt obţinute)
Beneficiază de bonificaţii şi persoanele fără venituri care au optat în anul 2019 pentru
plata CASS

Declararea bonificaţiilor în NOUA DU
1. Contribuabilii care:
au obligația declarării obligațiilor fiscale prin completarea capitolului I din DU
și
care nu au depus anul acesta VECHEA DU pentru veniturile realizate în anul 2019
completează NOUA DU, bifând secțiunile și subsecțiunile aferente veniturilor realizate
(Capitolul I), precum și secțiunea 5, subsecțiunea 1
2. Contribuabilii care:
au obligația declarării obligațiilor fiscale prin completarea capitolului I din DU
şi
au depus deja VECHEA DU pentru veniturile realizate în anul 2019
și
doresc obţinerea bonificației/bonificațiilor
bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța
«Declarație rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificației», bifează și completează
exclusiv secțiunea 5, subsecțiunea 1
3. Contribuabilii care:
au depus deja VECHEA DU
şi
rectifică datele declarate anterior în formular la Capitolul I
şi
doresc obţinerea bonificației/bonificațiilor
bifează căsuța «Declarație rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secțiunile
completate», capitolul I din formular, precum și secțiunea 5, subsecțiunea 1, iar corectarea
informațiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.
4. Contribuabilii care:
aveau în anul 2019 numai obligația depunerii declaraţiei unice estimative (formularul
prevăzut la art. 120 din Codul fiscal pentru obligații fiscale datorate pentru anul 2019 - au
obtinut venituri din chirii in lei, venituri din activitati independente impuse la norma de
venit, alte venituri impuse la norma de venit)
și
doresc obţinerea bonificației/bonificațiilor
bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța
«Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale
pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din
Codul fiscal» şi bifează şi completează exclusiv secțiunea 5, subsecțiunea 2.
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5. Contribuabilii care:
au optat în anul 2019 pentru plata CAS si/sau CASS potrivit art. 148 alin. (3), respectiv
art. 180 din Codul fiscal (au obţinut venituri sub plafon sau sunt persoane fără venituri, în
cazul CASS)

și
doresc obţinerea bonificației/bonificațiilor
bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța
«Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care au optat pentru plata
contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.
148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» și bifeaza si completează rubricile aferente
CAS și/sau CASS, după caz, de la secțiunea 5, subsecțiunea 2, capitolul I din formular.
6. Contribuabilii care:
aveau în anul 2019 numai obligația depunerii declaraţiei unice estimative (formularului
prevăzut la art. 120 din Codul fiscal) pentru anumite obligații fiscale datorate pentru anul
2019,
și
care au obligația declarării altor obligații fiscale prin depunerea Declarației unice privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I,
si
doresc obţinerea bonificației/bonificațiilor
- bifează, la lit. B «Date privind secțiunile completate», la capitolul I din formular, căsuța
«Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale
pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din
Codul fiscal» și/sau căsuța «Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care
au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de
sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum și una căsuţele
«Declarație rectificativă privind Capitolul I», sau «Declarație rectificativă privind Capitolul I,
pentru aplicarea bonificației», după caz;
- bifează şi completează în mod corespunzător subsecțiunile 1 și 2 de la secțiunea 5, capitolul I
al formularului, pentru obligațiile fiscale stabilite prin declarația prevăzută la art. 122 din Codul
fiscal, respectiv pentru obligațiile stabilite prin declarația prevăzută la art. 120 din Codul fiscal.
7. Pentru alte situații decât cele prevăzute mai sus, în vederea aplicării bonificației/bonificațiilor,
contribuabilii bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare din formular și completează
secțiunile/subsecțiunile de la capitolul I, în funcție de situația fiscală a fiecăruia.
Nota:
Sectiunea 5, Subsecţiunea 1 = «Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru
anul 2019»
Sectiunea 5, Subsecţiunea 2 = «Sumarul obligațiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există
obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care
au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.
148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal»
BAZA LEGALĂ:
- OUG nr. 69/2020, capitolul I, art. II;
- Ordinul ANAF nr. 1107/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 167. art. 168;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Material informativ elaborat la data de 16.06.2020
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