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            Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a sumelor   
reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de 
persoanele fizice  
      
                 Data de 30 iunie 2019 se instituie ca termen de plată pentru sumele de 
plată stabilite prin deciziile de impunere anuală, emise şi comunicate de organul 
fiscal competent după data de 09.10.2018, astfel : 

− pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de 
persoanele fizice în anul 2017; 

− pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale 
datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016 – 2017; 

− pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale 
de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 
2017. 

 
            Pentru plata cu anticipaţie a sumelor menţionate , se acordă următoarele 
bonificaţii: 
            -o bonificaţie de 10% din  sumele de plată stabilite prin deciziile de 
impunere anuală, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data de 
09.10.2018, pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de 
persoanele fizice în anul 2017, dacă sunt plătite integral până la data de 15 
decembrie 2018, inclusiv.Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată ; 
            -o bonificaţie de 10% din  sumele de plată stabilite prin deciziile de 
impunere anuală, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data de 
09.10.2018, pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale 
datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2016 – 2017, dacă sunt plătite 
integral până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv.Valoarea bonificaţiei 
diminuează sumele de plată ; 
             -o bonificaţie de 10% din  sumele de plată stabilite prin deciziile de 
impunere anuală, emise şi comunicate de organul fiscal competent după data de 
09.10.2018, pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de 
sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 – 2017, dacă sunt 
plătite integral până la data de 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificaţiei 
diminuează sumele de plată. 

                    Bonificaţia se acordă cu condiţia ca diferenţa  dintre sumele de 
plată stabilite prin deciziile de impunere anuală şi valoarea bonificaţiei  să fie 
achitată integral astfel: 
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       a) până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, în cazul impozitului pe venit 
şi al contribuţiei individuale de asigurări sociale; 

       b) până la data de 31 martie 2019 inclusiv, în cazul contribuţiei individuale 
de asigurări sociale de sănătate. 

      În situaţia în care suma plătită nu acoperă sumele stabilite prin deciziile de 
impunere anuală menţionate, bonificaţia se acordă numai pentru sumele plătite 
integral aferente acelor decizii de impunere anuală pentru care diferenţa  dintre 
sumele de plată stabilite prin deciziile de impunere anuală şi valoarea bonificaţiei  
este achitată integral  până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, în cazul 
impozitului pe venit şi al contribuţiei individuale de asigurări sociale, respectiv până 
la data de 31 martie 2019 inclusiv, în cazul contribuţiei individuale de asigurări 
sociale de sănătate. 

 
       ATENTIE !      În situaţia în care persoanele fizice înregistrează şi alte 

obligaţii fiscale restante, decât cele stabilite prin deciziile de impunere anuală  
menţionate , sumele plătite vor stinge obligaţiile fiscale potrivit prevederilor 
Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la ordinea stingerii obligaţiilor fiscale, urmând ca sumele rămase 
nestinse să fie avute în vedere la acordarea bonificaţiei potrivit aceleiaşi proceduri.  

 
        De asemenea, în anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii: 
    a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile 
sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă până la 31 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din 
impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând 
obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează 
impozitul pe venitul/câştigul net anual şi/sau impozitul pe venitul anual, de plată; 
    b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 
5% din impozitul pe venit anual estimat declarat prin Declaraţia unică şi plătit 
integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează 
impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau impozitul pe venitul anual estimat, de 
plată.     

Aceste prevederi se aplică şi pentru plata cu anticipaţie a sumelor 
reprezentând contribuţia de asigurări sociale  şi a celor reprezentând contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2018 de către persoanele fizice 
care estimează pentru anul 2018 venituri a căror valoare cumulată este cel puţin 
egală cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a 
declaraţiei unice, respectiv 22800 lei.  

 
Obligaţiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru 

veniturile realizate până la data de 31.12.2017, se plătesc distinct, în conturile 
bugetare existente aferente fiecărei surse de venit . 
 *Datele necesare efectuării plăţii diferenţelor de impozit, a diferenţelor de 
contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi contribuţie de asigurări sociale 
stabilite   prin decizii de impunere (  de exemplu:  Beneficiar, Cod de identificare 
fiscală beneficiar, Contul de venituri bugetare corespunzător obligaţiei de plată, 
Codul IBAN aferent contului de venituri bugetare, Explicaţii, Suma ) se regăsesc pe 
deciziile de impunere anuală. 
          Obligaţiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru 
veniturile estimate/realizate după data de 01.01.2018, se plătesc în contul unic 
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de disponibil 55.04 “Sume reperezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”, deschis pe codul numeric 
personal/numărul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei 
Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea 
creanţelor fiscale datorate de aceştia.  
           Sumele plătite de către contribuabili în contul unic  se distribuie de organul 
fiscal central potrivit metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili 
persoane fizice în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale.   
          * Codurile IBAN aferente conturilor unităţilor Trezoreriei Statului se regăsesc  
şi pe site-ul A.N.A.F. în secţiunea Asistenţă Contribuabili- coduri IBAN. 
 
           *Achitarea sumelor datorate bugetului de stat/ bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor sociale de stat, poate fi 
efectuată prin una dintre următoarele modalităţi : 
            -în numerar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora persoana   
îşi are domiciliul fiscal; 
              -prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Posta Română ; 
             -prin intermediul cardurilor bancare , prin  POS  -urile instalate la  
unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului  pe raza  cărora persoana îşi are domiciliul 
fiscal sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, 
disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro; 
         - prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o 
instituţie de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată 
electronică de tip "internet banking"; 
         - prin virament, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului 
Finanţelor Publice. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare în care pot fi 
achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se 
regăseşte pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro. 
 
 
                        
                                 


