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Declaratia unica (DU): Noua formă de declarare – schimbări
fundamentale

Noutăți fiscale pentru investitorii persoane fizice sau… ce 

presupune Declarația Unică?

Ce înglobează?

 7 formulare (formular 200, 201, 220, 221,600,604, 605);

Care sunt aspectele de luat în calcul pentru DU?

➢ Eliminare decizii de impunere – autoimpunere

➢ Creditul fiscal stabilit de catre contribuabil

➢ Principii diferite – rezident fiscal vs. contribuabil

➢ Venituri finale an precedent

➢ Venituri estimate an curent

➢ Contribuții sociale

➢ Se vor completa anexe pentru fiecare tip de venit, in functie de natura si sursa acestuia => Declaratie complexa

➢ In anul urmator, se estimeaza noi modificari ale DU
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Care sunt termenele de declarare și plată?

Când declarăm?

Când plătim?

Excepții pentru

venituri 2017

Bonificații

15 martie a anului următor celui când au fost
realizate veniturile

Prin autoimpunere până la 15 martie a anului
următor celui de realizare a veniturilor

▪ Termen de declarare - 15 iulie 2018
▪ Termen de plata - în 60 zile de la 
comunicarea deciziilor de impunere

• 5% din obligațiile fiscale aferente anului 2018 plătite în termen, 
dacă declarația unică este depusă prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță până la 15 iulie 2018;

• 5% din obligațiile fiscale estimate aferente anului 2018 pentru
plata cu anticipație a acestora până la data de 15 decembrie
2018.

Noutăți fiscale pentru investitorii persoane fizice sau… ce 

presupune Declarația Unică?
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Cine are obligații de declarare?

Impozit pe venit

- persoanele supuse 
impunerii = rezidenții fiscali 

pentru veniturile din orice sursă 
și nerezidenții pentru veniturile 

obținute din România

Contribuții sociale                                 
- contribuabilii la sistemul 

obligatoriu de pensie și 
sănătate = cetăţenii români, 

cetăţenii altor state care au
domiciliul ori reşedinţa în

România
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DU: CAPITOLUL I. Date privind veniturile realizate în anul 2017

✓ Activități independente;

✓ Cedarea folosinței bunurilor;

✓ Activități agricole, precum și din piscicultură și silvicultură;

✓ Transferul titlurilor de valoare și orice alte
operațiuni cu instrumente financiare derivate, 
precum și din transferul aurului financiar;

✓ Venituri aferente jocurilor de noroc realizate de către
persoane fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la 
distanță și festivaluri de poker;

✓ Alte surse, altele decât cele cu reținere la sursă.

✓ Profesii liberale, activități de producție, comerț, prestări servicii;
✓ Drepturi de proprietate intelectuală;
✓ Cedarea folosinței bunurilor;
✓ Activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură;
✓ Dividende, dobânzi, transferul titlurilor de valoare și

orice alte operațiuni cu instrumente financiare
derivate, precum și din transferul aurului financiar, 
alte venituri din investiții;

✓ Remunerații ale membrilor consiliului de 
administrație/administrator/cenzori și alte venituri similare;

✓ Salarii plătite din Romania pentru activitatea desfășurată în
străinătate, în anumite situații;

✓ Premii și jocuri de noroc;
✓ Pensii;
✓ Venituri din alte surse;
✓ Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal.

Veniturile finale din România (D200) Venituri finale din străinătate (D201)

Noutăți fiscale pentru investitorii persoane fizice sau… ce 

presupune Declarația Unică?

Excepții (Ex.): veniturile pentru care impozitul reținut la 
sursă, în România, este impozit final – dobânzi, dividende.
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DU: CAPITOLUL II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de 
venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018

✓ Activități independente;

✓ Drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care impozitul se
reține la sursă;

✓ Venituri din cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

✓ Venituri din activități agricole precum și cele din silvicultură și piscicultură.

Venituri estimate din România (D220 si D221)

Noutăți fiscale pentru investitorii persoane fizice sau… ce 

presupune Declarația Unică?
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DU: CAPITOLUL II. Secțiunea 2 - Care sunt veniturile ce trebuie
estimate în scop de contribuții sociale pentru anul 2018?

✓Activități independente

✓Drepturi de proprietate intelectuală

Dacă se estimează că în anul curent se obține un venit anual cumulat egal cu cel puțin
12 salarii minime din aceste venituri, raportat la numărul de luni de activitate

✓ Activități independente

✓ Drepturi de proprietate intelectuală (DPI)

✓ Asocierea cu o persoană juridică

✓ Cedarea folosinței bunurilor

✓ Activități agricole, piscicultură

și/sau silvicultură

✓ Investiții

✓ Alte surse

CASS
(10%*plafon)

CAS 
(25%*venit asigurat

cel putin egal cu 
plafonul)

Excluse -> veniturile
neimpozabile (ex.: 
obligațiuni de stat)

Noutăți fiscale pentru investitorii persoane fizice sau… ce 

presupune Declarația Unică?

DPI - reguli speciale

✓ CASS si CAS cu 
retinere la sursa, in 
anumite conditii

✓ DPI cu salarii/ pensii
fara CASS si CAS

Activitati independente -
exceptii

✓ Exceptie CAS –
pensionarii si
persoanele asigurate
in sisteme proprii de 
pensie (ex. avocati)
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1. Venituri sub plafonul anual-> asigurare prin optiune

✓ CASS – dacă se depune DU până la împlinirea termenului legal de depunere (15 martie – excepție 15 iulie doar în acest an) -> la o 
bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau

- dacă se depune DU după împlinirea termenului legal de depunere -> la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de 
bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numarul de luni rămase pâna la termenul legal de 
depunere a declarației inclusiv luna în care se depune declarația.

✓ CAS – baza anuală de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic 
decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară

2. Estimare venituri peste plafon care în final nu sunt realizate

✓ CASS – se datorează la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară (dacă în anul fiscal precedent persoana în cauză
nu a avut calitatea de salariat și nu s-a încadrat în categoriile de persoane exceptate);

✓ CAS – nu se datorează contribuția (cu excepția celor care au optat), dar contribuția plătită nu se restituie, fiind valorificată la 
stabilirea elementelor necesare determinării pensiei.

3. Nu se realizeaza deloc venituri-> asigurare prin optiune

✓ CASS -> la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia

Situații specifice
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Cum se depune DU?

Pe format hârtie
Electronic prin

SPV
Electronic prin

e-guvernare

Este necesară crearea unui cont pe
site-ul ANAF

- prin activarea sa de către
inspectorul fiscal, sau

- în baza numărului unei decizii de 
impunere emise anterior

Este necesară o semnătură
digitală fie a contribuabilului, fie 
a unui împuternicit, dată în baza
unei procuri și prin completarea
D150

Opțiunea este valabila
numai pentru anul 2017

La administrația finanţelor
publice de care aparține
contribuabilul (aferentă
localității de domiciliu din 
cartea de identitate), direct sau
prin împuternicit cu procură

Din 2019, singurele modalități de 
transmitere a declarației

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm
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Cum îmi fac cont pe Spațiul Privat Virtual (SPV)?
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Cum îmi fac cont pe Spațiul Privat Virtual (SPV)?

MFP facilitează înregistrarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual (SPV)

Ministerul Finanțelor Publice a transmis contribuabililor persoane fizice prin poștă o scrisoare personalizată, care conține informații ce permit înregistrarea în Spațiul Privat Virtual 
(SPV) de la orice dispozitiv conectat la internet. Astfel, contribuabilii au acces la informații fiscale personale și beneficiază de avantajele utilizării serviciilor electronice și internet-
ului: economisirea de timp prin interacționarea cu ANAF direct de acasă, reducerea birocrației și primirea de documente cu aceeași putere juridică precum cele comunicate prin poștă
sau la ghișeu. 

Reamintim faptul că, din 16 mai 2018, orice persoană care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online. Formularul
electronic inteligent al Declarației Unice este disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV). Potrivit legislației fiscale în vigoare, începând cu anul 2019 depunerea online a Declarației
Unice este obligatorie. 

Prin intermediul SPV, contribuabilii persoane fizice se pot informa asupra obligațiilor fiscale, pot descărca decizii de impunere și pot verifica situația declarării contribuțiilor sociale. 

Pentru înregistrarea în SPV, contribuabilii care au primit scrisoarea trebuie să aibă acces la un dispozitiv conectat la internet și să pregătească următoarele informații: 
1. Numărul documentului format din 12 cifre, înscris în partea stângă-sus a primei pagini a scrisorii primite. 
2. Codul Numeric Personal (CNP), sau Numărul de Identificare Fiscală (NIF), înscris sub numărul documentului. 
3. Seria și numărul actului de identitate. 
4. Adresa de e-mail proprie. 
5. Numărul telefonului mobil personal. 

6. Un nume de utilizator ales pentru autentificarea în SPV. 
7. O parolă necesară autentificării în SPV. 

Aceste informații trebuie completate în formularul web disponibil pe portalul ANAF în secțiunea ”Spațiul Privat Virtual” → ”Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice” →
”Persoane fizice/Înregistrare utilizatori”, alegând Tipul de aprobare ”Verificare număr document”.

După completarea corectă a tuturor datelor solicitate în formularul web, procesul de înregistrare se finalizează prin apăsarea butonului ”Continuă”. Înregistrarea cu succes în SPV va
fi confirmată prin afișarea unei pagini care va conține informațiile completate anterior, iar autentificarea în SPV se va poate face pe baza numelui de utilizator si a parolei alese la 
momentul înregistrării. 

Serviciul electronic SPV este furnizat gratuit de Ministerul Finanțelor Publice și poate fi accesat direct la adresa https://pfinternet.anaf.ro. Prin intermediul SPV se poate accesa
situația fiscală personală și se pot primi sau transmite o serie de documente, declarații fiscale și alte informații fiscale utile. 

https://www.youtube.com/watch?v=cC1CuUHJr9Q

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp
https://pfinternet.anaf.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=cC1CuUHJr9Q
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Care sunt consecințele neîndeplinirii obligațiilor?

Tipul consecinței Valoare / Consecință Alte observații

Răspunderea
administrativă

Amendă contravențională în prezent de aprox. 500 – 1,000 RON

Accesorii ➢ Dobânzi: de 0,02% pentru
fiecare zi de întârziere la plată
➢ Penalitati: de 0,01% pentru
fiecare zi de întârziere la plată

• se datorează începând cu ziua următoare
termenului de scadenţă prevăzut de lege

Penalitatea de 
nedeclarare

Pentru obligaţiile fiscale principale
nedeclarate sau declarate incorect de 
contribuabil/plătitor şi stabilite de 
organul de inspecţie fiscală prin
decizii de impunere: 0,08% pentru
fiecare zi

• se poate reduce cu 75% în anumite condiții;
• se poate majora cu 100% în cazul în care 

obligaţiile fiscale principale au rezultat ca 
urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune
fiscală, constatate de organele judiciare, 
potrivit legii;

• nu poate fi mai mare decât nivelul creanţei
fiscale principale la care se aplică.

Răspunderea penală Închisoare/amendă penală pentru infracţiuni de evaziune fiscală; alte infracţiuni, dacă
este cazul.
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#1. Dacă o persoană fizică obține venituri din salarii, mai plătește CASS la 
veniturile extrasalariale estimate pe 2018?

R: Da, dacă aceste venituri depășesc plafonul

#2. Dacă o persoană fizică a obținut în anul 2018, venituri din România cu reținere
la sursă a impozitului pe venit (i.e. dividende, dobânzi din România) mai are 
obligația depunerii DU? 

R: Da, în scop de CASS, dacă se depășește/estimează ca se depășește plafonul anual

#3. Dacă o persoană fizică care a obținut în anul 2017 câștiguri de capital din 
România a depus, până la data intrării în vigoare a OUG 18/2018, declarația 200 și
declaratia 600, mai are aceasta obligația de depunere a DU?

R: Da, în scop de CASS, dacă se depășește/se estimează că veniturile aferente
anului 2018 depășesc plafonul anual
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#4. Dacă depun DU on-line ce beneficii am? 

R: Bonificația de 5% pentru depunerea online se calculează la depunerea D212 în
anul 2019, acordarea acesteia fiind condiționată și de plata integrală a impozitului
pe venit până la 15 martie 2019.

#5. Dacă în anul 2017 am primit dividende de la o companie românească peste
plafonul anual de 22.800 lei, am obligația depunerii DU?

R: Nu.  

#6. Dacă în anul 2017, am realizat venituri din deținerea unor titluri de stat iar în
anul 2018 estimez ca voi realiza câștiguri din tranzacționarea lor peste plafonul de 
22.800 lei, am obligația depunerii DU?

R: Nu
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#7. Dacă depun DU pentru anul 2017 (final) și 2018 (estimat) care este termenul
limită de achitare a obligațiilor de plată? 

R: Pentru 2017 în 60 de zile de la comunicarea deciziilor de impunere, iar pentru
2018 până la 15 martie 2019 care devine termen limită de declarare pentru
veniturile finale din 2018 și estimate pentru 2019 precum și de plată a obligațiilor
finale pentru 2018. 

#8. Un pensionar care obține în aprilie 2018 venituri din deținerea unor obligațiuni
emise de către o bancă comercială din România, are obligația depunerii DU? Dacă
da, în ce scop, pentru ce an fiscal și până la ce dată?

R: Da, depune DU până la 15 iulie 2018, în scopul stabilirii CASS datorat, dacă se 
depășește/estimează ca se depășește plafonul anual.
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Întrebări şi răspunsuri



Vă mulțumesc!

Irina Nistor
Senior Manager – Individual Tax Services 
email: irina.nistor@pwc.com
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