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MATERIAL INFORMATIV

Acordarea unor bonifica ii în cazul impozitului pe venit i a contribu iilor sociale
obligatorii

În anul 2020, pentru obliga iile fiscale anuale aferente anului 2019,
reprezentând, impozit pe venit, contribu ie de asigur ri sociale i contribu ie de asigur ri
sociale de s tate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care exist
obliga ia depunerii Declara iei unice privind impozitul pe venit i contribu iile sociale
datorate de persoame fizice, dac declara ia unic (capitolul I), se depune pân la 30
iunie 2020 inclusiv, se acord urm toarele bonifica ii:

pentru plata impozitului pe venit, a contribu iei de asigur ri sociale i a contribu iei
de asigur ri sociale de s tate, reprezentând obliga ii fiscale anuale pentru anul
2019, se acord o bonifica ie de 5 % din aceste sume, dac toate aceste obliga ii
fiscale de plat se sting prin plat sau compensare, integral pân la data de 30 iunie
2020, incusiv;

pentru depunerea Declara iei unice privind impozitul pe venit i contribu iile sociale
datorate de persoane fizice prin mijloare electronice de transmitere la distan ,
pân la 30 iunie 2020 inclusiv, se acord o bonifica ie de 5 % din impozitul pe
venit, contribu ia de asigur ri sociale i contribu ia de asigur ri sociale de s tate.

Bonifica ia pentru depunerea Declara iei unice privind impozitul pe venit i
contribu iile sociale datorate de persoane fizice prin mijloace electronice de transmitere
la distan se acord numai dac este îndeplinit condi ia de acordare a bonifica iei
pentru plata impozitului pe venit, a contribu iei de asigur ri sociale i a contribu iei de
asigur ri sociale de s tate, reprezentând obliga ii fiscale anuale pentru anul 2019, caz
în care, se aplic ambele bonifica ii.

Bonifica iile se acord i în cazul persoanelor fizice care ob in venituri anuale
pentru care exist obliga ia complet rii i depunerii numai a declara iei unice
(capitolul II) sau în cazul persoanelor fizice care au optat în anul 2019 pentru plata
contribu iei de asigur ri sociale sau a contribu iei de asigur ri sociale de s tate potrivit
Codului fiscal. În aceste cazuri, persoanele fizice pot beneficia de bonifica ii cu
respectarea condi iilor prez zute pentru acordarea acestora, prin completarea i
depunerea, pân la data de 30 iunie 2020 inclusiv, a Declara iei unice privind
impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv
Capitolul I. Date privind veniturile realizate, formular actualizat în acord cu noile
prevederi, ce va permite înscrierea facil a bonifica iei care s poat fi acordat
dificultate.

Bonifica ia se determin de contribuabil i se eviden iaz în mod distinct în
Declara ia unic , sub rezerva verific rii ulterioare .Totodat , contribuabilul determin
obliga iile fiscale de plat , prin diminuarea obliga iilor fiscale datorate cu valoarea
bonifica iei.
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Declara ia unic a fost modificat i completat potrivit OPANAF nr. 1107/2020,
iar modific rile vizeaz in principal:

- introducerea la Capitolul I, dup su a referitoare la rectificarea acestuia, a unor
su e distincte, în vederea aplic rii bonifica iilor, prin care s se faciliteze

contribuabililor numai completarea rubricilor corespunz toare din formular, în func ie de
categoria din care fac parte (contribuabili care au obliga ia definitiv rii obliga iilor pentru
anul 2019, contribuabili care au ob inut venituri anuale pentru care aveau obliga ia
depunerii numai a declara iei unice estimative, contribuabili care au optat pentru plata
contribu iilor sociale în anul 2019);

- introducerea la sec iunea 5 de la Capitolul I din formular a unor subsec iuni i rubrici
noi prin care sunt eviden iate în mod distinct atât bonifica iile, cât i obliga iile fiscale de
plat , potrivit legii.

Este de re inut faptul c , pentru a beneficia de bonifica iile aferente anului 2019,
una dintre condi iile obligatorii a fi îndeplinite este aceea de a se depune noul
format al Declara iei unice pân la data de 30 iunie 2020, atât de contribuabilii care
nu au depus pân in prezent Declara ia unic (vechiul format), dar i de
contribuabilii care au depus deja declara ia (caz în care se depune noul format
rectificativ ). Bonifica iile nu se acord de organul fiscal, ci se calculeaz de
fiecare contribuabil în cadrul noului format al Declara iei unice.
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OUG nr. 69/2020 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum i
pentru instituirea unor m suri fiscale

Ordinul pre edintelui ANAF nr. 1107 din 28 mai 2020 pentru modificarea i completarea Ordinului
pre edintelui ANAF nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, con inutului, modalit ii de depunere i de
gestionare a Declara iei unice privind impozitul pe venit i contribu iile sociale datorate de persoanele
fizice .


