Raport Gratuit - Declaratia Unica pentru toate categoriile de venituri

2018

Declaratia Unica
Pentru toate categoriile de venituri realizate
de persoanele fizice

Taxele si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
pentru veniturile obtinute din activitati independente
si din alte surse de venit!
- Actualizat 1 August 2018-

Textul de mai jos este in acord cu actualizarile aduse Codului Fiscal pana la
data de 25 iunie 2018.
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1. Introducere
Ordonanta de urgenta nr 18 din 23 Martie 2018 si Ordonanta de urgenta nr
25 din 30 Martie 2018 modifica substantial sistemul de declarare si de impozitare a
veniturilor obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati economice si
obtin si alte venituri, decat cele din pensii sau salarii.
Noul cod fiscal rezultat dupa intrarea in vigoare a celor doua ordonante
aduce mai multe noutati in sistemul de impozitare a persoanelor fizice:
-

Mecanismul de Autoimpunere pentru veniturile realizate in sistem real. Acest
lucru inseamna ca o persoana fizica este total reponsabila de calculul,
declararea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit;

-

Se introduce Declaratia Unica care elimina declaratiile 200, 201, 220, 221,
600, 604, 605;

-

Se raporteaza in aceeasi declaratie unica venitul realizat in anul fiscal 2017
respectiv venitul estimat pentru anul 2018 si tot asa pentru fiecare an ce
urmeaza;

-

Se modifica termenul de depunere declaratiilor: va fi 15 Martie a fiecarui an.
Prin exceptie definitivarea anului fiscal 2017 si estimarea pentru 2018 se va
face pana la 31 iulie 2018;

-

Contribuabilul

face

evaluarea

pentru

incadrarea

ca

platitor

de

contributii sociale CAS si CASS, in functie de venitul estimat pentru anul
2018 (independent de venitul realizat in anul 2017);
-

Din 2018 CASS nu mai este deductibila la calculul venitului net in sistem real;

-

Contributiile sunt obligatorii pentru un venit net estimat/realizat mai mare
decat plafonul de 12 salarii minime brute pe economie pentru anul de calcul.
Pentru 2018 plafonul este de 22.800 lei (1900 lei x 12 luni);

-

Daca ai estimat sub 12 salarii minime brute dar ai realizat un venit net mai
mare, esti obligat la plata CAS si CASS pentru anul fiscal incheiat.
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Exista un singur termen de plata, 15 martie a anului urmator. Pana atunci
poti sa faci plati oricand doresti. Iti calculezi singur contributiile si impozitul si
le platesti cand vrei, dar nu mai tarziu de 15 Martie.

-

Pentru veniturile cu retinere la sursa platitorii de venituri vireaza sumele
retinute pana la data de 25 ale lunii urmatoare;

-

Pentru veniturile obtinute in 2018 ANAF nu va mai emite decizii de
impunere.

Calculul

venitului

net

se

efectueaza

de

catre

contribuabil prin declaratia unica. ANAF va mai emite decizii doar pentru
anii anteriori 2012-2017;
-

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala nu mai sunt incadrate ca
venituri din activitati independente din 23 Martie 2018. Dar, prin optiune,
contribuabilul poate opta pentru autoimpunere si calculul venitului net
conform datelor din contabilitate;

-

Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si persoanele care obtin
vneituri din pensii, nu datoreaza contributii de asigurari sociale (CAS si
CASS) pentru veniturile venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

-

Optiunea persoanelor fizice de a plati CAS si CASS, chiar daca obtin venituri
sub plafonul de 22.800 lei sau daca nu au deloc venituri.

-

Se introduc bonificatii la plata impozitului si contributiilor

In concluzie cea de a 4-a versiune a codului fiscal din ultimii 3 ani reprezinta
o mica revolutie in sistemtul de impozitare a persoanelor fizice, ce va avea
nevoie de cel putin 1 an de zile pentru a fi functionala.
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2. Categorii de venituri realizate de persoanele fizice
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele:

1. venituri din activitati independente (inclusiv venituri din contracte de
activitate sportiva),
2. venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
3. venituri din cedarea folosintei bunurilor,
4. venituri din investitii,
5. venituri din pensii,
6. venituri din salarii si asimilate salariilor,
7. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
8. venituri din premii si din jocuri de noroc;
9. venituri din transferul proprietatilor imobiliare;
10.

venituri din alte surse.

Observatie! Veniturile din salarii, asimilate salariilor si veniturile din pensii nu
fac obiectul acestui ghid, fiind in totalitate raspunderea angajatoarului de a gestiona
aspectele fiscale si juridice in raport cu salariatul si Administratia Financiara.

In functie de modul de impozitare putem grupa aceste venituri in
urmatoarele categorii:

2.1 Venituri impozitate in 5ystem real, pe baza datelor din contabilitate;
2.2 Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli;
2.3 Venituri impozitate la norma de venit;
2.4 Venituri cu retinere la sursa;
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2.1 In categoria Veniturilor impozitate in sistem real
Venitul net in sistem real se calculeaza pe baza datelor de contabilitatea, ca
diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul obtinerii de
venituri. Sunt incluse:
-

veniturile obtinute de persoanele fizice care desfasoara activitati
economice independente si sunt organizate ca: PFA – Persoana fizica
autorizata, II – Intreprindere individuala, IF- Intreprindere Familiala, PFI –
Persoane Fizice Independente, Profesii Liberale.

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de
productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in
mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
Veniturile din profesii liberale obtinute din prestarea de servicii cu caracter
profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si
exercitarea profesiei respective. Profesiile liberale nu pot fi impuse la norma de
venit. Lista cu profesii liberale este aici.
-

veniturile obtinute de activitatile independente organizate ca PFA II sau
IF a caror cod CAEN se regaseste in OMF 925/2017 Nomenclatorului
activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe
baza normelor anuale de venit dar pentru care contribuabilul a optat
pentru impozitarea in sistem real pe baza datelor din contabilitate.

-

sunt impuse in sistem real si veniturile obtinute de contribuabilii care
desfasoara activitati impuse la norma de venit care in anul anterior au
depasit 100.000 euro venituri (facturate).

-

venituri din agricultura pentru care nu sunt publicate norme de venit

-

veniturile obtinute din sivicultura si piscicultura,

-

veniturile

din

drepturi

de

proprietate

intelectuala

pentru

care

contribuabilul a optat sa fie impus in sistem real,
-

venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai
mare de 5 contracte de inchiriere,
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venituri din inchirierea in scop turistic a unui numar mai mare de 5
camere de inchiriat, situate in locuinte proprietate personala,

-

venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care contribuabilul a optat
pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in
sistem real pe baza datelor din contabilitate,

Contribuabilii care desfasoara ectivitati economice impuse in sistem real au
obligatia de a tine evidenta contabila conform regulilor contabilitatii in partida simpla
sa intocmeasca Registrul Jurnal de Incasari si Plati, Registrul Inventar si
completeaza Registrul de Evidenta Fiscala.

Nota! Calculul venitului net, a impozitului si contributiilor sociale
conform regulilor contabilitatii in partida simpla, nu face obiectul acestei
lucrari dat fiind complexitatea si amploarea subiectului studiat.
Acest subiect este tratat pe larg in alta lucrare dedicata persoanelor
fizice care obtin venituri din activitati independente:
Pachetul de Contabilitate pentru Activitati Independente
Te ajuta sa calculezi, sa declari si sa platesti impozitul pe venitul net obtinut
in 2017 si 2018 conform regulilor contabilitatii in partida simpla.

2.2 Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli
In acest caz contribuabilul sau platitorul de venit calculeaza venitul net prin
deducerea din venitul brut a unei cote forfetara de cheltuieli, de regula 40%. Venitul
rezultat reprezinta baza de calcul pentru impozitul pe venit. In functie de venitul net
obitnut se determina obligatia asigurarii in sistemul public de pensii si de sanatate.
In aceasta categorie sunt incluse:
-

Venituri din cedarea bunurilor mobile si imobile,
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Venituri din drepturi de proprietate intelectuala conform (articol 721 din
codul fiscal).

Important! Venitul net obtinut prin aceasta metoda de calcul nu se
diminueaza cu alte cheltuieli realizate de contribuabil sau cu contributiile sociale
datorate. La venitul net obtinut prin deducerea cotei forfetare de cheltuieli se aplica
procentul de impozit (10%) si se obtine impozitul de plata catre bugetul de stat.

2.3 Venituri impozitate la norma de venit. In aceasta categorie sunt
incluse:
-

veniturile obtinute de activitatile independente organizate ca PFA II sau
IF, a caror cod CAEN se regaseste in 975/2017 Nomenclatorului
activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe
baza normelor anuale de venit. Normele de venit pentru 2018 sunt aici.

-

venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte
proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre una si
5 camere inclusiv. Normele de venit in scop turistic pentru anul 2018 sunt
aici.

-

veniturile din activitati agricole (cu exceptia veniturilor din piscicultura si
sivicultura) sunt impozitate la norma de venit. Normele de venit agricole
pentru anul 2018 sunt aici.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care
venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit, au obligatia stabilirii
impozitului anual datorat, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si
contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10%
asupra normei anuale de venit ajustate, impozitul fiind final.
Contribuabilii impusi la norma de venit completeaza Registrul de Evidenta
Fiscala pe partea de venituri.

Raport actualizat la data de 1 August 2018 | https://gestiunepfa.ro/

8

Raport Gratuit - Declaratia Unica pentru toate categoriile de venituri

2018

2.4. Venituri cu retinere la sursa;

Sunt venituri pentru care platitorul de venit este obligat sa calculeze, sa
retina si sa plateasca impozitul si contributiile catre bugetul de stat.
-

veniturile din activitati independente realizate in baza contractelor de
activitate sportiva,

-

veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care nu s-a optat
pentru impozitarea in sistem real,

-

veniturile din arenda,

-

venituri din investitii,

-

venituri din premii si din jocuri de noroc,

-

venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal,

-

venituri din alte surse.

Contribuabilii care obtin venituri cu retinere la sursa nu au obligatia de a tine
evidenta contabila si nu completeaza Registrul de Evidenta Fiscala.
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3. Declaratia Unica privind venitul si contributiile sociale
Contribuabilii care desfasoara activitate in mod individual sau intr-o forma de
asociere fara personalitate juridica, sunt obligati sa depuna la organul fiscal
competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate
de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza in fiecare an fiscal,
indiferent daca in anul fiscal anterior au inregistrat pierderi, pana la data de 15
martie inclusiv a fiecarui an.
Declaratia unica comaseaza mai multe declaratii in una singura. Declaratiile
eliminate sunt:
200 – veniturile realizate din Romania in anul anterior
201 – veniturile realizate din strainatate
220 – venitul estimat/norma de venit pentru anul curent
221 – declarare norme de venit in agricultura
600 – plata CAS si CASS optional sau obligatoriu
604 – optiune plata CASS pentru persoane fara venit
605 – renuntare la plata CASS pentru persoane fara venit
Sunt obligati sa depuna declaratia unica contribuabilii care determina venitul
net in sistem real, potrivit legii sau potrivit optiunii contribuabilului, pe baza datelor
din contabilitate:
a) venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cu exceptia veniturilor pentru
care impozitul se retine la sursa;
c) venituri din exercitarea unei profesii liberale;
d) venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte
proprietate personala, avand o capacitate de cazare mai mare de 5 camere;
e) venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte
proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre
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una si 5 camere inclusiv, pentru care s-a optat pentru determinarea venitului net in
sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
f) venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte
proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre
una si 5 camere inclusiv, in cazul depasirii in cursul anului a numarului de 5 camere
de inchiriat, pentru care, potrivit legii, venitul net se determina in sistem real, pe
baza datelor din contabilitate;
g) venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare
de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere, calificate in categoria venituri din
activitati independente;
h) venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la
5 contracte de inchiriere, inclusiv, pentru care, potrivit optiunii contribuabilului,
venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care, potrivit optiunii
contribuabilului, venitul net se determina in sistem real, pe baza datelor din
contabilitate;
j) venituri din activitati agricole pentru care nu exista obligatia stabilirii normelor
de venit;
k) venituri din silvicultura si piscicultura.
Observatie! Depun declaratia unica si persoanele fara venituri care opteaza
sa se asigure in sistemul public de sanatate (cass persoane fara venit);
Nu se completeaza declaratia unica privind impozitul pe venit si
contributiile sociale obligatorii pentru urmatoarele categorii de venituri:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala, a caror impunere este finala
- retinere la sursa;
b) venituri sub forma de arenda, a caror impunere este finala – retinere la
sursa de catre platitorul de venit.
c) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care
informatiile sunt cuprinse in declaratiile specifice;
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d) venituri din investitii, a caror impunere este finala (vanituri din dobanzi,
tranzactii financiare, etc);
e) venituri din premii si din jocuri de noroc, a caror impunere este finala;
f) venituri din pensii;
g) venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal;
h) venituri din alte surse, cu exceptia celor prevazute la art. 116.

Termenul de depunere si de plata
Declaratia unica se depune pana la data de 15 Martie inclusiv a anului pentru
care se stabileste impozitul si contributiile de plata.
Poti oricand face plati in cursul anului, termenul limita de plata este 15 Martie a
anului urmator.
Prin exceptie, pentru anul 2018, termenul de depunere a declaratiei unice a
fost la data de 31 Iulie 2018.
Cum si unde se depune declaratia unica
Pentru anul 2018 se accepta si depunerea pe suport de hartie - la ghiseu sau
prin posta. Din 2019 declaratia se va depune numai online. Se depune la organul
fiscal in raza caruia contribuabilul isi are domiciliul.
Declaratia se depune si online, prin mijloace electronice de transmitere la
distanta: prin Spatiul Privat Virtual de catre contribuabil sau de catre imputernicit,
cu certificat digital calificat.
Alte situatii in care se depune declaratia unica
Contribuabilii pot modifica in cursul anului venitul estimat caz in care depun din
nou declaratia unica (rectificativa) si recalculeaza contributiile sociale datorate.
Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si
cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si care au optat pentru
determinarea venitului net in sistem real depun declaratia unica privind impozitul pe
venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice completata corespunzator.
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Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din
activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura si care in cursul
anului fiscal isi inceteaza activitatea, precum si cei care intra in suspendare
temporara a activitatii, potrivit legislatiei in materie, au obligatia de a depune la
organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile
sociale datorate de persoanele fizice, in termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului.

Dupa incheierea anului fiscal
Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere,
venituri/pierderi din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala,
din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
determinate in sistem real, au obligatia de a depune declaratia unica privind
impozitul pe venit si contributiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare
an fiscal, pana la data de 15 martie , inclusiv, a anului urmator celui de realizare a
veniturilor in vederea definitivarii impozitului anual pe venit.
Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de
persoanele fizice se completeaza pentru fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii
de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi
venitul net/pierderea distribuita din asociere.
Atentie! Declaratia unica constituie titlu de creanta fiscala. Contributia de
asigurari sociale si impozitul se calculeaza de catre contribuabili, prin aplicarea
cotei de contributie si se plateste de catre acestia in termenul prevazut de lege.
ANAF nu va mai emite decizii de impunere in urma depunerii Declaratiei Unice
(exceptie pentru veniturile obtinute in 2017 pentru care se vor emite decizii de
impunere).
Important! Nedepunerea in termen a declaratiei atrage sanctiunea cu
amenda intre 50 si 500 lei.
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4. Contributia pentru asigurari sociale (pensie) – CAS – 25%
Persoanele fizice care obtin venituri din una sau mai multe surse de venit
precum si contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau
obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin
egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a
declaratiei.
Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere al declaratiei, se efectueaza prin cumularea
veniturilor nete si/sau a normelor anuale de venit din activitati independente.
Baza anuala de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul
persoanelor

care realizeaza venituri din activitati independente, o reprezinta

venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii de
baza minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere al declaratiei.
Pentru 2018 salariul minim brut pe economie a fost stabilit la valoarea de
1.900 lei pe luna, respectiv 22.800 lei anual.
Persoanele fizice care desfasoara activitati independente pentru care
impozitul si contributiile nu se retin de catre platitorul de venit, depun declaratia
unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice,
pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor.
Exceptie pentru anul 2018, declaratia unica cu valoarea estimata a venitului net s-a
depus pana la data de 31 Iulie 2018.
Daca estimezi in declaratia unica un venit net mai mare de 22.800 lei esti
obligat sa te asiguri in sistemul de asigurari sociale de stat si sa alegi venitul la
care vrei sa platesti contributia. Contributia datorata se evidentiaza in declaratia
unica.
Acest venit nu poate fi mai mic decat salariul minim pe economie. Cei mai
multi contribuabili vor alege sa se asigure la minima baza de calcul, respectiv de 12
salarii minime pe economie, adica 22.800 lei pe an. La aceasta baza se aplica
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procentul de contributie de 25% si se obtine o contributie anuala de plata in valoare
de 5.700 lei pe an (22.800*25%).
Daca

persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de proprietate

intelectuala pentru care platitorii de venit au obligatia calcularii, retinerii, platii si
declararii contributiei de asigurari sociale, realizeaza si venituri din activitati
independente, pentru aceste venituri nu se depune declaratia unica (pentru
inregistrarea ca platitor de CAS).
Atentie! Contributia

de

asigurari

sociale

se

calculeaza

de

catre

contribuabili, prin aplicarea cotei de contributie si se plateste de catre acestia in
termenul prevazut de lege. ANAF nu va mai emite decizii de impunere in urma
depunerii Declaratiei Unice, ci va urmari comportamentul de plata a fiecarui
contribuabil.
Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia
unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice,
pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net
anual cumulat

din activitati independente din una sau mai multe surse si/sau

categorii de venituri, mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar
venitul net anual cumulat realizat este cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime
brute pe tara, in vigoare la data depunerii declaratiei, acestea datoreaza contributia
de asigurari sociale si au obligatia depunerii declaratiei unice.

In declaratie se

completeaza venitul ales, care trebuie sa fie cel putin egal cu nivelul a 12 salarii
minime brute pe tara.
In situatia in care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net
anual cumulat din activitati independente din una sau mai multe surse si/sau
categorii de venituri, cel putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar
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venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara,
nu datoreaza contributia de asigurari sociale, cu exceptia celor care au optat
pentru plata contributiei. In acest caz contributia platita nu se restituie, aceasta
fiind valorificata la stabilirea elementelor necesare determinarii pensiei, potrivit legii.
Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 15
martie inclusiv, al anului urmator celui pentru care se datoreaza contributia.
Persoanele fizice prevazute care obtin venituri din activiatati independente
pot efectua plati reprezentand contributia de asigurari sociala datorata, oricand
pana la termenul de plata. Contribuabilul pot beneficia de bonificate de maxim 10%
(reducere contributiilor) la plata contributiilor de asigurari sociale – pensie, in
anumite conditii. Vezi capitolul bonificatii.
Bonificatia acordata la plata contributiei de asigurari sociale evidentiata
distinct in declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate
de persoanele fizice, se suporta de la bugetul de stat.
Nu sunt obligati la plata CAS:
 Persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au
obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii (avocati, persoanl
clerical si altii);
 Persoanele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de
asigurari sociale pentru veniturile realizate din activitati independente;
 Contribuabilii impusi in sistem real, care estimeaza si realizeaza un venit net
anual sub baza minima de calcul, (22.800 lei in 2018);
 Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor nu
datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile venituri din drepturi
de proprietate intelectuala;
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Persoanele fizice al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se
realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza in plafonul prevazut de 22.800 lei isi
pot modifica contributia datorata prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea
declaratiei unice, oricand pana la implinirea termenului legal de depunere 15 Martie
2019.
Contributia datorata se evidentiaza in Declaratia unica privind impozitul pe
venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.

Optiunea de a plati contributie sociala CAS (pensie)
Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care nu
estimeaza ca vor realiza un venit net anual mai mare de 12 salarii minime brute
pe economie pot opta pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul
curent, in conditiile prevazute pentru persoanele care estimeaza ca realizeaza
venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, depun declaratia
unica pana la 31 Iulie 2018, respectiv pana la data de 15 Martie 2019 pentru anul
urmator.
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5. Contributia pentru asigurari de sanatate - 10%
Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, datoreaza, dupa
caz,

contributia

de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din

Romania

si din afara Romaniei, realizate din urmatoarele categorii de venituri:
 venituri din activitati independente,
 venituri din contracte de activitate sportiva
 venituri din drepturi de proprietate intelectuala,
 venituri din asocierea cu o persoana juridica,
 venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura,
 venituri din investitii,
 venituri din alte surse,
Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una
sau mai multe surse si/sau alte categorii de venituri, datoreaza contributia de
asigurari sociale de sanatate, daca estimeaza pentru anul curent venituri a
caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere al declaratiei.
Important! - Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate
salariilor nu datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru
veniturile din drepturi de proprietate intelectuala.
Incadrarea in plafonul anual de cel putin 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere al declaratiei unice, se efectueaza prin cumularea
veniturilor obtinute din:


venitul net sau norma de venit din activitati independente,
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venitul net din drepturi de proprietate intelectuala, stabilit dupa

deducerea cotei de cheltuieli forfetare precum si venitul net din drepturi de
proprietate intelectuala determinat in sistem real;


venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,



venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea

folosintei bunurilor,


venitul si/sau castigul din investitii (dividende, dobanzi, etc),



venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati

agricole, silvicultura si piscicultura,


venitul brut si/sau venitul impozabil din alte surse,

Contribuabilii care estimeaza un venit net cumulat mai mare de 12 salarii
brute si sunt obligati la plata CASS baza anuala de calcul al contributiei de asigurari
sociale de sanatate o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice.
Contributia de asigurari sociale de sanatate se calculeaza de catre
contribuabilii prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei anuale de calcul.
Pentru 2018 baza de calcul este 22.800 lei iar contributia de plata este
10%*22.800 lei = 2.280 lei.
Pentru anul 2018 termenul de plata a contributie este de 15 Martie 2019. Poti
sa platesti oricand contributia pana la acea data, din una sau mai multe plati. In
acest termen nu se calculeaza dobanzi si penalitati. Atentie si la bonificatiile pe care
guvernul le acorda pentru plata integrala pana la un anumit termen. Vezi capitol
dedicat mai jos.
Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente pentru
care nu exista obligativitatea retinerii la sursa a CASS, depun declaratia unica,
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pana la data de 15 martie inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor.
Pentru anul 2018, declaratia unica s-a depus pana la data de 31 iulie 2018.
Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate
intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care
impozitul se retine la sursa, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul
curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara, de la un singur platitor
de venit, acesta are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca contributia de
asigurari sociale de sanatate.
Contribuabilii persoane fizice nu depun declaratia unica dar platitorul de
venit are obligatia sa depuna lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare
celei pentru care se platesc veniturile, declaratia privind obligatiile de plata a
contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor
asigurate.
Persoanele fizice care incep in cursul anului fiscal, sa desfasoare activitate
si/sau sa realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe
surse si/sau categorii de venituri, (cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate
intelectuala, din arenda sau din asocieri cu persoane juridice, pentru care impozitul
se retine la sursa), estimat a se realiza pentru anul curent este cel putin egal cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, recalculat corespunzator numarului de
luni ramase pana la sfarsitul anului fiscal, sunt obligate sa depuna declaratia unica,
in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporara a
activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea
depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si
declarata pentru anul in curs.
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Contribuabilii al caror venit estimat se modifica in cursul anului in care se
realizeaza veniturile si nu se mai incadreaza peste baza minima de calcul isi pot
recalcula contributia datorata pe anul in curs, prin depunerea declaratiei unice,
oricand pana la data termenului legal de depunere a acesteia.
Contribuabilii care incep o activitate in luna decembrie depun declaratia unica
privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pana
la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.
Persoanele fizice care in cursul anului fiscal intra in suspendare temporara a
activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea
depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit evenimentul, declaratia unica si isi recalculeaza contributia datorata si
declarata pentru anul in curs.
Important! In cazul in care persoanele fizice realizeaza un venit net anual
cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, iar in anul fiscal precedent nu
au avut calitatea de salariat si nu s-au incadrat in categoriile de persoane exceptate
de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, acestea datoreaza
contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul echivalenta cu
6 salarii minime brute pe tara si depun declaratia unica, pana la data de 15 martie
inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor, in vederea definitivarii
contributiei de asigurari sociale de sanatate.
Baza de calcul redusa pentru 2018 = 6 * 1.900 = 11.400 lei
Contributia minima de plata = 10% * 11.400 lei= 1.140 lei.
Termenul de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate este pana la
data de 15 martie inclusiv, al anului urmator celui pentru care se datoreaza
contributia. Contribuabilul poate beneficia de bonificate de maxim 10% (reducere

Raport actualizat la data de 1 August 2018 | https://gestiunepfa.ro/

21

Raport Gratuit - Declaratia Unica pentru toate categoriile de venituri

2018

din valoarea contributiilor) la plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate, in
anumite conditii. Vezi capitolul bonificatii.
Optiunea de a plati contributie sociale de sanatate
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre persoanele
fizice care estimeaza venituri anuale cumulate sub plafonul de 12 salarii
minime brute, precum si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri pot
opta pentru pentru plata contributiei astfel:
a) contribuabilii care au

estimat

pentru anul

curent

venituri

anuale

cumulate sub nivelul plafonului minim, adica sub 22.800 lei.
 daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale
de sanatate pana la termenul legal de depunere, se pot asigura la o baza de
calcul reprezentand valoarea a 6 salarii de baza minime brute pe tara,

in

vigoare la data depunerii acesteia; sau
 daca depun declaratia unica si se inregistreaza in sistemul de asigurari sociale
de sanatate dupa termenul legal de depunere, la o baza de calcul echivalenta
cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la data depunerii
declaratiei, inmultita cu numarul de luni ramase pana la termenul legal de
depunere a declaratiei unice (15 Martie anul viitor), inclusiv luna in care se
depune declaratia.
b) persoanele fizice care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute in
lista de mai sus, nu sunt salariate si nu se incadreaza in categoriile de
persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate
datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate la o baza de calcul egala cu 6
salarii minime brute pe tara indiferent de data depunerii declaratiei unice.
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6. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de
sanatate - 1%
Persoanele fizice care desfasoara activitati independente au optiunea de a a
se asigura pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.
Procentul de asigurare este de 1% iar baza de calcul lunara nu poate fi mai mica
decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii, si nici mai
mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.
Pentru a beneficia de indemnizatie de concendiu se semneaza contractul de
asigurare cu Casa de asigurari de Sanatate. Stagiul minim de asigurare pentru
acordarea indemnizatiei este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii
pentru care se acorda concediul medical.
Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2017 sunt asigurate in
sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari
sociale de sanatate pe baza de declaratie de asigurare pentru concedii si
indemnizatii, pentru a beneficia de asigurare in sistemul de asigurari sociale de
sanatate pentru concedii si indemnizatii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, sunt
obligate sa incheie contractul de asigurare cu Casa de asigurari de sanatate.
Contributia asiguratorie pentru munca – 2,25% se datoreaza de catre
contribuabili, (PFA, PFI, II, IF, Profesii liberale), care au salariati. Procentul se aplica
la valoarea fondului de salarii.
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7. Calculul impozitului pe venitul obtinut
Venituri din activitati independente impozitate in sistem real procentul de
impozit de 10% se aplica la venitul net obtinut in cursul anului fiscal, din care se
scad pierderile raportate si contributiile sociale datorate. Pentru calculul venitului
net, a cheltuielilor deductibile, a venitului impozabil si a impozitului conform
prevederilor contabilitatii in partida simpla iti recomand Pachetul de contabilitate
pentru activitati Independente.

Venituri din activitati independente impozitate la norma de venit se
impozitul se obtine prin aplicarea procentului de 10% la norma de venit (corectata
daca este cazul).
Venituri din activitati independente obinute din contracte de activitate
sportiva impozitul pe venit se stabileste prin aplicarea procentului de 10% la venitul
brut din contract. Impozitul se retine la sursa.

Venituri din drepturi de proprietate intelectuala, obligatia de a calcula si
de a retine impozitul revine platitorului de venit, daca contribuabilul, titular de
drepturi nu a optat pentru stabilirea venitului net in sistem real.
In cazul in care impozitul este retinut la sursa acesta se calculeaza prin
aplicarea procentului de 10% la venitul net care se obtine

prin deducerea din

venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra
venitului brut.
Venituri din cedarea folosintei bunurilor, dupa caz:
- 10% din norma de venit pentru activitati turistice,
- 10% din venitul net stabilit in sistem real conform datelor din contabilitate,
- 10% din venitul net obtinut din cedarea folosintei bunurilor care se
stabileste prin deducerea din venitul brut din contract a cheltuielilor determinate prin
aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
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Veniturile din investitii, se impoziteaza astfel:
- venituri din dobanzi se impoziteaza cu 10% din valoarea acestora,
impozitul se cacluleaza si se retine de catre platitorul de dobanda.
- venituri din dividende se impoziteaza cu 5% din valoarea acestora,
impozitul se cacluleaza si se retine de catre platitorul de dividend.
- Castigul net din tranazctii cu titluri de valoare se impoziteaza cu 10%.

Veniturile din activitati agricole se impoziteaza prin aplicarea procentului
de 10% la valoarea insumata a normelor de venit calculate pe unitatea de suprafata
(ha)/cap de animal/familie de albine conform declaratiei APIA.

Veniturile in silvicultura si piscicultura, impoziteaza prin aplicarea
procentului de 10% la venitul net determinat in sistem real conform datelor din
contabilitate.

Impozitarea veniturilor din premii si din jocuri de noroc:
Veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de
10% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu.
Veniturile din jocuri de noroc se impun prin retinere la sursa. Impozitul datorat
se determina la fiecare plata, prin aplicarea urmatorului barem de impunere asupra
fiecarui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau platitor de
venituri din jocuri de noroc:
-

Castiguri de pana la 66.750, inclusiv - impozit de 1%,

-

Castiguri pintre 66.750 - 445.000, inclusiv - 667,5 lei + 16% pentru ceea
ce depaseste suma de 66.750 lei,

-

Castiguri peste 445.000, - 61.187,5 lei + 25% pentru ceea ce depaseste
suma de 445.000 lei.
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Ghid de completare a declaratie unice cu
impozitul si contributiile datorate pentru fiecare categorie de
venituri realizata de persoanele fizice

Detalii complete aici:

https://comunitate.gestiunepfa.ro/ghid-declaratia-unica/
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Cuprins

Partea I
1. Introducere (p. 4)
2. Categorii de venituri realizate de persoanele fizice (p.7)
2.1. Venituri impozitate in sistem real (p.8)
2.2. Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli (p.9)
2.3. Venituri impozitate la norma de venit (p.10)
2.4. Venituri cu retinere la sursa (p.11)
3. Impozite si contributii datorate de persoanele fizice (p.12)
3.1. Contributia de asigurari sociale - CAS (p.12)
3.2. Contributia de asigurari sociale de sanatate - CASS (p.27)
3.3. Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (p.39)
3.4. Impozitul pe venit (p.43)
3.5. Completarea Registrului de evidenta Fiscala (p.47)
3.6. Bonificatii acordate pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor (p.51)
3.7. Destinatia sumei de 2% sau 3,5% din impozitul pe venit (p.55)
3.8. Plata contributiilor si impozitului la bugetul de stat (p.57)

4. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate
de persoanele fizice (p.60)
4.1. Declaratia unica pentru venitul realizat in 2017 (p.62)
4.2. Declaratia unica pentru venitul estimat in 2018 (p.63)
4.3. Declaratia unica pentru venitul realizat in 2018 (p.66)
4.4. Dispozitii cu privire la formularele 200, 220 si 600 depuse in 2018 (p.68)
4.5. Declaratia rectificativa la Declaratia Unica (p.70)
4.6. Depunerea declaratiei online prin Spatiul Privat Virtual (p.70)
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Cuprins
Partea a II-a
5. Declararea si impozitarea veniturilor din activitati independente (p.75)
5.1 Calculul impozitului pe venit la norma de venit (p.80)
5.2 Calculul venitului net sau a pierderii fiscale anuale in sistem real (p.84)
6. Declararea si impozitarea veniturilor din activitati sportive (p.92)
7. Declararea si impozitarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala (p.95)
8. Declararea si impozitarea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor (p.102)
8.1 Venituri din inchierierea bunurilor mobile si imobile (p.102)
8.2 Venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal (p.109)
9. Declararea si impozitarea veniturilor din investitii (p.111)
10. Declararea si impozitarea veniturilor din agricultura, silvicultura si piscicultura (p.116)
11. Declararea si impozitarea veniturilor din premii si din jocuri de noroc (p.122)
12. Declararea si impozitarea veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare (p.125)
13. Declararea si impozitarea veniturilor din alte surse (p.127)
14. Venituri neimpozabile (p.132)
15. Legislatia aplicabila. Pagini web utile (p.141)
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Partea a III-a
Declaratia Unica - Studii de caz
1. Reguli practice de completare a Declaratiei Unice
2. Declaratia unica pentru venituri impozitate in sistem real, 2017 si 2018
3. Venituri cumulate din acitivitati independente si drepturi de autor care obliga la
plata CAS si CASS
4. Studiu de caz privind ajustarea normei de venit si stabilirea impozitului datorat
5. Recalcularea contributiilor si depunerea declaratiei pentru activitati care incep in
cursul anului
6. Declaratia unica pentru suspendarea sau inchiderea activitatii in cursul anului
7. Declaratia unica completata pentru venituri din dividende si fonduri de investitii
8. Declaratia unica completata pentru venituri din agricultura
9. Declaratia unica pentru asocierile fara personalitate juridica
10. Declaratia unica completata de persoana fizica cu trei contracte de inchiriere
11. Studiu de caz -15 Martie 2019, definitivarea CAS, CASS si a impozitului pe
venitul realizat in 2018
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Descarca acum Ghidul pentru Declaratia Unica!
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Declaratia Unica
Pentru toate categoriile de venituri realizate
de persoanele fizice
(Versiunea a 4-a din 2018)
Ultima actualizare este conforma cu modificarile aduse Codului Fiscal
pana la data de 25 Iunie 2018.

Termeni si conditii:
Acest material nu reprezinta sub nici o forma un angajament al autorului fata
de cititor. Responsabilitatea apartine in totalitate cititorului cu privire la deciziile pe
care le ia in administrarea afacerilor proprii si este pe deplin responsabil de orice
pierderi sau daune care pot aparea ca urmare a acestor decizii.

Daca sunt nelamuriri sau nu ai gasit ce cautai, te rog sa ma contactezi!
Constantin Cozma
Tel: 0724 331 977,
Email: constantin.cozma@asperagroup.ro

Multumesc si Mult Succes!
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