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Precizări referitoare la depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice,
în vederea acordării bonificației/bonificațiilor
În Monitorul Oficial nr. 468/03.06.2020 a fost publicat OPANAF 1107/2020 pentru
modificarea și completarea OPANAF 139/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității
de depunere și de gestionare a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice
Principalele modificări:
1. În anul 2020, declarația unică pentru venit realizat 2019/venit estimat 2020 se depune până la
data de 30 iunie 2020. Până la aceeași dată, sub sancțiunea decăderii, se depune și în cazul
exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe
venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care
se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de
burse private.
2.Se introduc instrucțiuni de completare a declarației unice de către contribuabilii care doresc să
beneficieze de bonificație/bonificații, după caz.
Astfel că, persoanele fizice care intenționează să aplice bonificația/bonificațiile,după caz, vor
completa cap.I - ”Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate în anul
2019”, după cum urmează:
2.1.Contribuabilii care:
- au numai obligația declarării venitului realizat pentru 2019 (de ex.transfer titluri de valoare, cesiuni
creanță),
-nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declarația unică pentru venitul realizat
2019,
bifează și completează:
- secțiunile și subsecțiunile aferente veniturilor realizate de la Cap.I și
- secțiunea 5-”Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru
anul fiscal 2019”, subsecțiunea 1- ”Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și
contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019” .
2.2. Contribuabilii care:
- au numai obligația declarării venitului realizat pentru 2019 (de ex.transfer titluri de valoare, cesiuni
creanță),
-au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declarația unică pentru venitul
realizat 2019,
-aplică bonificația/bonificațiile de 5%/10%, după caz;
bifează și completează:
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-la lit. B ”Date privind secțiunile completate”, la cap. I:
- căsuța ”Declarație rectificativă privind Capitolul I , pentru aplicarea bonificației” și
-căsuța aferentă - secțiunea 5-”Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate, pentru anul fiscal 2019”, subsecțiunea 1- ”Sumarul obligațiilor privind impozitul pe
venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019”
- completează doar rubricile corespunzătoare subsecțiunii 1 de la secțiunea 5 de la cap.I din
formular.
2.3. Contribuabilii care:
- au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declarația unică pentru venitul
realizat 2019,
-aplică bonificația/bonificațiile de 5%/10%, după caz;
-rectifică și datele declarate anterior în formular la Capitolul I-”Date privind impozit pe veniturile
realizate și contribuțiile sociale datorate pentru 2019,
bifează și completează:
- căsuța ”Declarație rectificativă privind Capitolul I” de la lit. B ”Date privind secțiunile completate”,
capitolul I din formular, iar corectarea informațiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor
generale de rectificare a acestuia.
2.4. Contribuabilii care:
-au avut obligația completării și depunerii numai a Declarației unice-venit estimat 2019 (de ex.:
pentru venituri impozitate pe bază de norme venit, pentru venituri din chirii în lei),
-aplică bonificația/bonificațiile de 5%/10%, după caz;
bifează și completează:
-la lit. B ”Date privind secțiunile completate”, la cap. I:
-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
-căsuța aferentă de la secțiunea 5- ”Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019” , subsecțiunea 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”
- completează doar rubricile corespunzătoare subsecțiunii 2 de la secțiunea 5 de la capitolul I din
formular.
2.5. Contribuabilii care:
-au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale(CAS) sau a contribuției de
asigurări sociale de sănătate(CASS) potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal,
- aplică bonificația/bonificațiile de 5%/10%, după caz;
bifează și completează:
-la lit. B ”Date privind secțiunile completate”, la capitolul I :
- 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
-căsuța de la secțiunea 5 ”Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate, pentru anul fiscal 2019”, subsecțiunea 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”
-completează rubricile corespunzătoare CAS și CASS din subsecțiunea 2 de la secțiunea 5 de la
capitolul I din formular.
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2.6. Contribuabilii care:
- aveau obligația depunerii numai a Declarației unice-venit estimat 2019,
-au obligația declarării altor obligații fiscale prin depunerea Declarației unice-venit realizat 2019,
-vor să beneficieze de bonificația/bonificațiile de 5%/10%, după caz,
bifează și completează:
- la lit. B ”Date privind secțiunile completate”, la capitolul I :
- 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 dintre căsuțele ”Declarație rectificativă privind Capitolul I” sau
-”Declarație rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificației”, după caz;
- la lit. B ”Date privind secțiunile completate”, la capitolul I :
-căsuța aferentă subsecțiunii 1 ”Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și
contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019” de la secțiunea 5 ”Sumarul obligațiilor privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019”; și
-căsuța aferentă subsecțiunii 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”, de la secțiunea 5 «Sumarul obligațiilor privind impozitul
pe venit și contribuțiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;
- 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.
2.7. Pentru alte situații decât cele prevăzute la pct. 2.1.-2.6., 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.
NOTĂ:

Conform prevederilor OUG 69/2020, bonificațiile care se acordă persoanelor fizice sunt:
a) pentru plata impozitului pe venit, a CAS și a CASS, aferente anului 2019, se acordă o bonificație
de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau
compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;
b) pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță
conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări
sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.
Această din urmă bonificație se acordă doar dacă obligațiile aferente anului 2019 se sting până la
30 iunie 2020, astfel că, ambele condiții fiind îndeplinite, persoana fizică beneficiază de o bonificație
totală de 10% din obligațiile fiscale declarate pentru anul 2019.
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