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     30 iunie 2020 – termenul limită pentru depunerea Declaratiei unice si a
Formularului 230

 Termenul limită pentru depunerea “Declaratiei unice privind impozitul pe venit
si contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” şi a formularului 230
„Cerere  privind  destinația  sumei  reprezentând  2%  sau  3,5%  din  impozitul  anual  pe
veniturile din salarii  si  din  pensii/Cerere privind destinația  sumei  reprezentând până la
3,5% din impozitul anual datorat„ este 30 iunie 2020, conform prevederilor Ordonantei de
Urgentă  a  Guvernului  nr.69/2020  pentru  modificarea  și  completarea  Legii  nr.227/2015
privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul
Oficial nr. 393/14.05.2020.

De  asemenea,  prin  ordonantă  se  instituie  acordarea  unor  bonificatii  în  cazul
impozitului pe venit si al contributiilor sociale obligatorii, astfel:

În  cazul  impozitului  pe  venit,  contributiei  de  asigurări  sociale  şi  contribuţiei  de
asigurări sociale de sănătate  datorate pentru veniturile realizate în anul 2019 pentru
care  există  obligaþia  depunerii  declaratiei  unice,  dacã declaraţia  unicã  privind  venitul
realizat se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:

- pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate, 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 impozitului pe venit, a contribuţiei de
asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este
îndeplinită  condiţia  privind  plata,  menţionată  anterior,  caz  în  care  se  acordă
ambele bonificaţii.

De aceste bonificatii pot beneficia si persoanele care:
       - au obligatia depunerii numai a declaraţiei unice privind venitul estimat;

             -  au optat în anul 2019 pentru plata CAS sau a CASS,

Bonificatia  se  determină  de  contribuabil  si  se  evidentiază  în  mod  distinct  în
declaraţia  unică  privind  venitul  realizat,  obligaţiile  de  plată  determinându-se  prin
diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.
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 Contribuabilii care au depus declaraţia unică privind venitul realizat, indiferent de
modalitatea  de  depunere,  fără  acordarea  bonificaţiilor,  pot  beneficia  de  acestea  prin
depunerea unei declaraţii rectificative până la 30 iunie 2020 inclusiv.

Informaţii generale în domeniul fiscal şi IT se pot obţine prin apelarea Call-center-
ului,  la  numărul  de  telefon  031.403.91.60.  De  asemenea,  contribuabilii   pot  utiliza
Formularul  de  contact de  pe  site-ul  Agenţiei,  pentru  a  obţine  informaţii  generale  în
domeniul fiscal şi IT.
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