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Întrebare

Răspuns

1

Un salariat dacă are salariu și venituri din
vânzarea acțiunilor pe bursă, iar venitul
obținut (valoarea vânzării-valoarea achiziției
actiunilor respective) este sub 12xsalariul
minim brut pe economie 2019, trebuie să
depună Declarația unică? În caz de răspuns
pozitiv, în care parte trebuie completată
declarația unică? Și în cazul în care obține și
alte venituri la care impozitul a fost reținut la
sursă, dar valoarea totală a veniturilor pe
lângă salariu tot nu depășește 24960 lei,
trebuie să depună declarația unică?

Dacă în anul 2019 estimați că veți realiza doar venituri din
investiţii (exceptând veniturile din salarii) sub plafon nu
trebuie să completaţi Secţiunea 2 "Date privind contribuția
de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de
sănătate estimată pentru anul 2019" din declaraţia unică.
Dacă în anul 2019 estimaţi că veți realiza doar venituri din
alte surse (exceptând veniturile din salarii) la care impozitul
este reţinut la sursă, sub plafon nu trebuie să completaţi
Secţiunea "Date privind contribuția de asigurari sociale şi
contribuția de asigurări de sănătate estimată pentru anul
2019" din declaraţia unică.
În cazul în care estimaţi că veţi obţine în anul 2019 venituri
din investiţii şi venituri din alte surse, la care impozitul este
reţinut la sursă, care cumulate sunt peste plafonul de
24.960 lei atunci dvs trebuie să completaţi Secţiunea "Date
privind contributia de asigurari sociale de sănătate estimată"
din declaraţia unică.

2

Întreprindere Individuala, nu desfășoară nici o
activitate în 2019, mai depune declarația unică
pentru estimare 2019? Nu realizează decât
venituri din salarii, nimic pe persoană fizică
autorizată.

3

În situația prorogarii termenului de depunere,
persoanele asigurate la sănătate rămân
asigurate până la 31.07.2019 ?

4

Dacă veniturile din dividende sunt sub 12 În cazul prezentat de dvs, nu trebuie să depuneți declarația
salarii minime×2080=24960 lei mai trebuie unică pentru anul 2019.
depusă declarația unică? Este salariat pe
propria societate, cu normă intreagă.

5

Persoana fizică are contract de închiriere
imobil, în lei. Depune declarația unică pe 2019
cu venitul aferent anului 2019, fără să mai
declare venitul efectiv realizat pe 2018?

6

Cum se obține bonificația de 5% pentru Referitor la bonificația pentru depunerea on-line a declarației
depunerea on-line a declarației unice pe anul unice urmează a se aproba și publica procedura de acordare

1

Dvs aveți obligația depunerii declarației
completând în mod corespunzător cap I și II.

unice,

Referitor la intrebarea dvs, art. 267 din Legea 95/2006,
prevede
urmatoarele:
a) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la
art. 155 alin. (1) lit. b) - h), precum şi pentru persoanele
prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de
asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de
depunere al declaraţiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada
următoare.
b) Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la
art. 180 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat
încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii
declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu
depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

Persoana fizică care obține venituri din cedarea folosinței
bunurilor a cărei chirie este exprimată în lei, nu are obligația
completării Capitolului I al declarației unice. Pentru venitul
aferent anului 2019 se va completa în mod corespunzător
Capitolul II Date privind impozitul pe veniturile estimate/
norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale
datorate în anul 2019.

Întrebare

Răspuns

2018?

a acesteia.

7

Dacă am depus declarația unică pentru o Întrucât norma anuală de venit pentru anul 2019 este mai
persoană fizică autorizată normă de venit, mare decât plafonul prevăzut de lege (12 salarii minime
peste plafon, iar persoana fizică are și venituri brute pe țară - 24.960 lei ), atunci dividendele încasate nu se
din dividende peste plafon, mai este nevoie să vor lua în considerare.
completeze în declarația unică și veniturile din
dividende?
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Doresc să știu cum se obține formularul de În situația în care vă referiți la un document emis de organul
plată după depunerea declarației.
fiscal în baza declarației unice depusă de către
dumneavoastră, menționăm faptul că în baza prevederilor art
121 și 123 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, organele
fiscale nu mai emit decizii de impunere pentru impozitul
aferent anilor 2018 și 2019, impozitul se stabilește de
contribuabili prin declarația unică.
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O persoană fizică autorizată care nu
depășește norma de venit stabilită, este
obligată la plata CAS și CASS ? Dar dacă
dorește plata CASS, stabilirea contribuției se
calculează prin aplicarea cotei asupra bazei de
calcul reprezentând echivalentul a 6 salarii de
baza minime brute pe țară, dacă declarația
este depusă în termenul legal?

În cazul în care norma de venit este mai mică decât nivelul a
12 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii
declarației, nu se datorează CAS și CASS. Însă, în cazul în
care se dorește să se opteze pentru plata CASS, acest lucru
se realizează prin depunerea Declarației unice - capitolul II Secțiunea 2, subsecțiunea 2.
În cazul în care declarația este depusă în termenul legal,
suma de plată în contul CASS, pentru 12 luni, este stabilită
prin aplicarea cotei de 10% la baza de calcul egală cu 6
salarii minime brute pe țară.
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Dacă s-a depus declarația și pentru anul
2019, s-au calculat bonificații pentru obligațiile
de plată, se depune declarația rectificativă?
Dacă se depune, ce subsecțiuni se
completează?

Legea nr. 50/2019 privind Legea bugetului de stat pe anul
2019 nu prevede acordarea de bonificații. În cazul în care
dvs v-ați ,,acordat,, bonificații trebuie să depuneți declarația
rectificativă. Declarația rectificativă se completează
înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în
CAPITOLUL supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă față
de declarația inițială.

Îmi puteți spune vă rog până când se poate Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până
depune declarația rectificativă?
la
data
de
31
decembrie
a
anului
de
impunere.
Fac excepție contribuabilii care nu au obligația completării
capitolului
I
din
declarație
și
care
rectifică
declarația în condițiile prevăzute de Legea nr.207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și
completările ulterioare.
11

Pentru salariați și pensionari, care obțin
venituri din drepturi de proprietate intelectuală
și drepturi civile sub plafonul stabilit de lege
de 12 salarii minime sunt obligați să depună
declarația?

12

Care este termenul de depunere a declarației În situația în care dividendele se încasează în anul 2019,

2

Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la
plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:
- persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru
veniturile din pensii, precum și pentru veniturile realizate din
drepturi de proprietate intelectuală;
- persoanele fizice care realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectuală.
În cazul în care salariații și pensionarii estimează că vor
realiza în anul 2019, venituri din ,,drepturi civile,, (aici
înțelegem că vă referiți în fapt la venituri realizate în baza
unor contracte încheiate potrivit Codului civil) atunci în cazul
în care aceste venituri sunt sub plafonul de 24.960 lei, nu
aveți obligația completării Cap.II SECȚIUNEA II.2 Date
privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de
asigurări sociale de sănătate estimate pentru anul 2019 și
nici obligația plații CASS.

Întrebare

Răspuns

în cazul încasării dividendelor, în anul 2019. după data de 31.07.2019, persoana fizică este obligată să
(articol din cod, va rog frumos) .
depună declarația unică în termen de 30 de zile de la
producerea evenimentului (art. 174, alin. 10 din Codul fiscal)
completând corespunzător, cap II.
În situația în care dividendele se încasează În situația în care dividendele se încasează înainte de data
înainte de 31.07.2019 cum trebuie procedat?
de 31.07.2019, atunci declarația trebuie depusă până la
această dată. Menționam că la stabilirea plafonului minim
pentru calculul CASS se iau în calcul dividendele distribuite și
încasate începând cu anul 2018.
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În secțiunea C.I.1 rândul 3 "Plați efectuate
până la data depunerii declarației prezente",
trebuie trecute sumele plătite în cursul anului
2018? Menționez că în timpul anului trecut am
făcut plați anticipate conform declarației
depuse în anul 2018. Declarația curentă am
depus-o, dar nu am trecut sumele plătite
aferente anului 2018.

La secțiunea C.I.1-Rd.3 “Plăți efectuate până la data
depunerii declarației prezente” – se înscrie, după caz, suma
reprezentând plățile efectuate până la data depunerii
declarației, în contul impozitului anual pe venitul realizat/
CAS/CASS, pentru anul fiscal 2018, stabilite prin declarația
prezentă. Prin plăți efectuate se înțelege atât sumele plătite
de contribuabil, cât și sumele reținute la sursă în contul
impozitului anual pe venitul realizat în anul 2018, stabilit prin
declarația prezentă. Menționam ca secțiunea C cuprinde date
informative.
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Am un apartament împreună cu soțul,
închiriat. Soțul mi-a cedat prin declarație
notarială veniturile din închiriere. Unde încarc
declarația ? Anul trecut pe declarație era un
loc Arhiva , acum pe cea din 2019 nu este.

Pentru a putea atașa la Declarația unică un document
justificativ, după ce validați formularul, în aplicația Adobe
Reader dați click pe iconița din partea stângă care reprezintă
o agrafă și apoi, din secțiunea nou deschisă, acționați
butonul „Add”, căutați documentul în calculatorul
dumneavoastră, îl selectați și apăsați butonul „Open”. Salvați
fișierul PDF al Declarației unice pe calculator și astfel, la
transmiterea declarației, veți transmite și documentul
justificativ.
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Am obținut venituri din salarii până în luna
februarie a acestui an. Începând cu luna
martie nu mai sunt angajată și nici nu am mai
obținut
venituri
din
alte
surse.
Aș dori să mă asigur în sistemul de sănătate și
am înțeles că pot face acest lucru prin
depunerea
declarației
unice
și
plata
contribuției
CASS
(prin
opțiune).
Având în vedere că nu mai am venituri, voi
plăti 6 x 208 RON sau 10 x 208 RON
(începând cu luna martie) sau 12 x 208 RON?

Referitor la cele prezentate de dumneavoastră vă
comunicăm faptul că veți dobândi calitatea de asigurat la
data depunerii declarației unice, iar suma de plată în contul
CASS, pentru 12 luni, este stabilită prin aplicarea cotei de
10% la baza de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe
țară,
indiferent
de
data
depunerii
declarației.
Salariul minim brut pe țară, în funcție de care se stabilește
contribuția pentru persoanele fără venituri, este de 2.080 de
lei de la 1 ianuarie 2019.
Prin urmare, cota CASS 10% aplicată la 12.480 lei înseamnă
1.248 de lei. Aceasta este suma care trebuie achitată până la
data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care
se datorează contribuția, indiferent de data depunerii
declarației.
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La depunerea declarației am întâmpinat o
eroare de depunere, anume “Nu a fost depusă
o declarație inițială validă pentru aceeași
perioadă”. Am solicitat prin intermediul siteului comunicarea unor explicații iar răspunsul
a fost “O declarație rectificativă poate fi
validată doar dacă există o declarație inițială
anterioară, validată sau o altă declarație
rectificativă anterioară validată ...............
Cum pot afla dacă declarația anterioară a fost
validată și dacă nu, cum se poate valida?
Cum pot depune declarația în acest caz?

Ați primit mesajul de eroare menționat deoarece la
completarea declarației, ați bifat câmpul Declarație
rectificativă la capitolul I sau II.

Pensionară (deci are un venit asigurat de
pensia de stat) + un venit din chirie mai mic
de 11 salarii minime (are doar 11 luni de
chirie anul acesta de primit). Depune

Da, raționamentul dvs. este corect, în situația prezentată,
persoana fizică, pensionar, are obligația de a completa
declarația unică, CAPITOLUL II "Date privind impozitul pe
veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și

17

3

În cazul dvs. trebuie să depuneți din nou Declarația,
completată corespunzător, fără a bifa câmpurile Declarație
rectificativă aferente capitolelor I sau II.

Întrebare

Răspuns

declarația și plătește doar impozit pe venit, nu contribuțiile sociale datorate în anul 2019" SECȚIUNEA 1 și CASS, da? La CASS, nu mai bifează căsuța? "Date privind impozitul pe veniturile estimate din România în
anul 2019".
18

Pentru veniturile realizate ca persoane fizice
independente, din activități independente, în
sistem real, pensionarii cu pensie anticipată în
afară de impozitul pe venit, trebuie să mai
declare și să plătească și CAS sau CASS? Dacă
da, atunci în ce situație?

Referitor la întrebarea dvs, dacă persoana fizică, pensionar,
estimează că va obține veniturile din activități independente
în anul 2019 care depășesc plafonul minim de 12 salarii de
bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul de
depunere a declarației, aceasta are obligația de plată a
contribuției de asigurări sociale de sănătate și depunere a
declarației unice, completând corespunzător CAPITOLUL II
"Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit
a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în
anul 2019", SUBSECȚIUNEA a 2- a - ”Date privind contribuția
de asigurări sociale de sănătate estimată”.
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Care este termenul limită de depunere? Se
poate ține cont de scăderea din suma totală
de plată a sumei plătită în plus în 2018? Dacă
da, în ce rubrica se calculează? Dacă este
obligatorie semnătura electronică, de unde se
poate procura?

Termenul limită de depunere a declarației unice este
31.07.2019. În ceea ce privește întrebarea dvs referitoare la
semnătura electronică, dvs vreți să depuneți declarația unică
pentru dvs sau sunteți împuternicitul unei alte persoane
pentru care doriți să depuneți declarația unică?

Depun în nume propriu.

Dvs puteți depune declarația unică prin intermediul SPV.
Înregistrarea în SPV a persoanelor fizice se poate realiza prin
autentificarea pe baza credențialelor (nume utilizator și
parolă) sau prin intermediul certificatului digital. Pentru
înregistrarea în SPV pe baza credențialelor, puteți vizualiza
instrucțiunile de înrolare în Spațiul Privat Virtual - format
video - la următorul link
:
https://www.anaf.ro/.../serv.../Inregistrare_persoane_fizice
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De ce există erori la încărcarea declarației Problema de natură tehnică la care faceți dvs referire a fost
unice în care s-a rectificat o secțiune din identificată și remediată de către departamentul IT.
declarația depusă deja pana la 31 iulie 2018?
Mesajul de eroare: eroare structură: name
space('mfp:anaf:dgti:d212:declarație:v2') lipsă
sau incorect la secțiunea d212.Valoare corectă
este xmlns='mfp:anaf:dgti:d212:declaratie:v1'
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Referitor la CASS pentru dividende, dacă se
estimează că veniturile din dividende încasate
vor fi sub plafonul de CASS și nu se declară
nimic la estimat, dar ulterior se vor încasa
sume peste plafon, se regularizează în anul
2020 sau se depune rectificativă la estimat
2019, declarația fiind finală?

Pentru dividendele care se încasează după data depunerii
declarației, respectiv 31.07.2019, și depășesc valoarea de 12
salarii brute, atunci declarația unică se depune într-un
termen de 30 zile de la data producerii evenimentului,
completând în mod corespunzător cap. II.
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În declarația unică (pct. II.1.1.A.1.Categoria
de venit) se bifează "Chirie în valută" sau
"Chirie în lei" pentru un contract în care chiria
este specificată în Euro dar încasarea se face
în cont de RON la cursul BNR din ziua plății?

Căsuța „Chirie în lei” se bifează de contribuabilii care
realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor
pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți
este exprimată în lei.
Căsuța „Chirie în valută” se bifează de contribuabilii care
realizează
venituri
din
cedarea
folosinței
bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat
între
părți
este
exprimată
în
valută.
În cazul prezentat, dvs veți bifa căsuță ,,Chirie în valută,,.
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Care este noul termen de depunere?

Termenul de depunere a declarației unice a fost prorogat,
acesta fiind 31.07.2019.
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Dacă am închis un PFA, normă de venit cu În cazul în care în cursul anului fiscal ați încetat activitatea
data de 15.03.2019 mai trebuie să depun aveți obligația de a depune la organul fiscal competent
declarația unică ?
declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile

4

Întrebare

Răspuns
de la data producerii evenimentului, completând în mod
corespunzător cap II.
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PFA normă de venit creșterea altor animale Nu se depune declarația în cazul dumneavoastră.
cod CAEN 0149, anul acesta nu mai depășește
numărul de animale, mai depune declarația la
normă de venit pe anul 2019?
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Nici în ultima versiune a declarației unice din LEGEA nr. 50/2019 privind Legea bugetului de stat pe anul
13.03.2019 NU apare bonificația pentru plata 2019 nu prevede acordarea de bonificații.
integrala CASS aferent anului 2019 în
formularul PDF completat. Cum se procedează
dacă vrem sa plătim și să beneficiem de
bonificație? Cât este de fapt bonificația pentru
plata integrală a CASS aferent estimării pentru
2019?
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PFA normă de venit agricol . Păsări și porci pe
Dolj si Gorj . Diferența între județe este de 7
ori. La Gorj pasărea ( norma de venit la găini )
este 2 lei la Dolj este 14,16 lei. La porci la fel (
68,33 lei față de 30 lei ) . Ceva nu este ok .
Oricum declarația unică nu preia cu virgulă.
Cum este corect ?
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Cum se poate verifica că declarația a fost Dvs
puteți
verifica
accesând
recepționată?
https://www.anaf.ro/StareD112/
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În ce condiții trebuie să completăm rubrica Pentru anul 2019, „rubrica de CASS”, se completează în
pentru CASS? Dețin un apartament închiriat.
cazul care o persoană fizică estimează că va obține venituri
din activități independente, din drepturi de proprietate
intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din
cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură
și piscicultură, din investiții, precum și venituri din alte surse,
a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii
minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a
Declarației unice.
De asemenea, „rubrica” se completează și în cazul în care o
persoană fizică realizează venituri care nu se încadrează în
plafonul anterior menționat dar dorește să opteze pentru
plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și
în cazul în care o persoană nu realizează venituri de natura
celor de mai sus (inclusiv venituri din salarii), nu se
încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, dar
dorește să opteze pentru plata contribuției de asigurări
sociale de sănătate
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Ce facem dacă am depus declarația unică Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu prevede
pentru estimarea venitului în 2019, fără acordarea de bonificații.
bonificație (pentru că nu era aprobat bugetul
încă), iar în bugetul aprobat va fi prevazută o
bonificație? Depunem rectificativă, ca să
includem și bonificația, sau plătim 95% din
sumă?

31

Am completat declarația unică, s-a validat am Acest tip de eroare apare atunci când se face import de date

5

Referitor la aspectele prezentate de dvs cu privire la normele
de venit, va comunicăm că normele de venit, precum și
datele necesare calculului acestora se stabilesc de către
entitățile publice mandatate de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei aprobate prin
hotărâre a Guvernului, și se publică de către direcțiile
generale regionale ale finanțelor publice, până cel târziu la
data de 5 februarie a anului pentru care se aplică aceste
norme de venit.
În ceea ce privește completarea declarației unice vă rugăm
să testați câmpurile la care faceți dvs referire întrucât
acestea sunt editabile, astfel încât puteți înscrie manual
norma de venit.
următorul

link:

Întrebare

Răspuns

trimis-o și am primit mesaj Eroare următoarele
metadate nu sunt completate: totalPlata_A.
am mai descărcat un formular s-a validat și
acesta și după trimitere același mesaj Eroare
metadate totalPlus_A. Nu are legătură cu
completarea, pare un termen tehnic, nu am
găsit nici o informație și nu am primit ajutor
de la ANAF asistență. Am mai găsit și alte
persoane pe net cu aceasta eroare și tot fără
să stie cum se rezolva și la ce se referă.
Eroare: următoarele metadate nu sunt
completate: totalPlata_A ?

din versiuni mai vechi în versiunea curentă. Vă rugăm să
transmiteți prin intermediul Formularului de contact de pe
site sau din SPV, formularul care a generat eroarea. În
momentul în care ne veți scrie pe formularul de contact, vă
rugăm să selectați domeniul ,,Asistenta tehnica servicii
informatice,,. Colegii noștri din departamentul IT vor efectua
verificări suplimentare.

Menționăm că întrebările contribuabililor au fost parțial modificate pentru o mai bună înțelegere.
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