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1. Particularitățile declarației unice
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Schimbările fundamentale

1

Eliminarea deciziilor de impunere – autoimpunere

2

Rezidenții fiscali dar și contribuabilii la sistemul de contribuții din România

3

Venituri finale an precedent plus venituri estimate an curent

4

Se stabilesc la plată atât impozitul pe venit cât și contribuții sociale

5

Transmiterea se va face numai electronic
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Noi termene de declarare și plată

15
Declararea
martie

Plata
Bonificații

•
•
PwC

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.

Cine are obligația de declarare?

Impozit pe
venit

rezidenții fiscali pentru veniturile din
orice sursă și nerezidenții pentru
veniturile obținute din România

cetăţenii români, cetăţenii altor state
care au domiciliul ori reşedinţa în
România
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Contribuții
sociale

Structura declarației unice
CAPITOLUL I. Date privind veniturile realizate în anul precedent
Veniturile finale din România (D200)

Venituri finale din străinătate (D201)

✓ Activități independente;

✓ 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.
Excepții (Ex.): veniturile pentru care impozitul reținut la sursă,
în România, este impozit final – dobânzi, dividende.
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Secțiunea 3

Secțiunea 1

✓ Cedarea folosinței bunurilor;

✓ 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;
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✓ Pensii;
✓ Venituri din alte surse;
✓ Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul
personal.

Structura declarației unice
CAPITOLUL II. Date privind veniturile estimate în anul curent pentru impozit

Venituri estimate din România (D220 si D221)

Secțiunea 1

✓ 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.
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Structura declarației unice
CAPITOLUL II. Date privind veniturile estimate în anul curent pentru contribuții
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

CASS
(10%*plafon)

Activități independente
Drepturi de proprietate intelectuală (DPI)
Asocierea cu o persoană juridică
Cedarea folosinței bunurilor
Excluse -> veniturile
Activități agricole, piscicultură
neimpozabile (ex.:
obligațiuni de stat)
și/sau silvicultură
✓ Investiții
✓ Alte surse
✓
✓
✓
✓
✓

✓Activități independente
✓Drepturi de proprietate intelectuală
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CAS
(25%*venit asigurat cel
putin egal cu plafonul)

DPI - reguli
speciale
CASS si CAS cu
retinere la sursa, in
anumite conditii
DPI cu salarii/
pensii fara CASS si
CAS

Activitati
independente
Exceptie CAS –
pensionarii si
persoanele
asigurate in
sisteme proprii de
pensie (ex. avocati)

Situații specifice
1. Venituri sub plafonul anual-> asigurare prin optiune
✓

CASS – dacă se depune 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 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
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Depunerea declarației
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

Pe format hârtie

NU MAI ESTE
VALABILA
ÎNCEPÂND CU
ANUL 2019

Electronic prin
SPV

Electronic prin
e-guvernare

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

!!!Din 2019, singurele modalități de
transmitere a declarației
PwC

Consecințele neîndeplinirii obligațiilor
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Alte observații

Tipul consecinței

Valoare / Consecință

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.

2. Noi bonificații pentru anii anteriori
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Noi termene pentru plata obligațiilor fiscale stabilite prin decizii de
Our values guide how we work with our clients and each other, inform the type of work we do, and hold us accountable to do our best. Our values are also
impunere
pentru
anii
2014-2017
represented in the work Wintershall does
and how they work. Wintershall
acts with
integrity
by adhering to demanding standard of compliance, makes a
difference by ensuring operational excellence for further profitable production, work together to foster a motivated team, reimagine the possible by encouraging
forward thinking and cares through their work within corporate social responsibility

Termenul de plată pentru sumele stabilite prin decizii de impunere anuale emise și
comunicate de organul fiscal competent după 09.10.2018 în vederea definitivării
impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017 și pentru
definitivarea CAS, pentru perioada 2016-2017, este data de 30 iunie 2019.
Se acordă o bonificație de 10% pentru plata integrală, cu anticipație, până la 15
decembrie 2018 inclusiv, a sumelor prevăzute în aceste decizii de impunere.

Termenul de plată pentru sumele stabilite prin decizii de impunere anuale emise și
comunicate de organul fiscal competent după 09.10.2018 în vederea definitivării CASS,
pentru perioada 2014-2017, este data de 30 iunie 2019.
Se acordă o bonificație de 10% pentru plata integrală, cu anticipație, până la 31 martie
2019 inclusiv, a sumelor prevăzute în aceste decizii de impunere
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3. Ce urmează?
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Ce urmează?

➢ O nouă declarație unică?
➢ Noi bonificații pentru plata anticipată a obligațiilor
estimate pentru anul 2019?
➢ Noi reguli pentru înregistrarea contractelor de
închiriere?
➢ Mai multe inspecții fiscale?
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Mulțumesc
Irina Nistor
Senior Manager – Individual Tax Services
email: irina.nistor@pwc.com

17

© 2018 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each
member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to
clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their
professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm
nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

18

