GHID PRIVIND DEPUNEREA ŞI COMPLETAREA ÎN ANUL 2020 A DECLARAȚIEI UNICE privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

I.

Persoanele care au obligația depunerii formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice”

Persoanele fizice care realizează,
individual sau într-o formă de
asociere,
venituri/pierderi
din
România sau/și din străinătate, care
datorează impozit pe venit și
contribuții
sociale
obligatorii,
potrivit
prevederilor
Codului
fiscal.

II.

Persoanele fizice care au
efectuat
operațiuni
de
răscumpărare (vânzare) unități
de fond în cursul anului fiscal
precedent, respectiv anul
2019.

Contribuția de
asigurări sociale Dacă se estimează că în
de sănătate
anul 2020 se va obține un

venit anual cumulat egal
cu cel puțin 12 salarii
minime brute pe țară,
raportat la numărul de
luni de activitate.

Termenul de depunere a Declarației Unice

DECLARAȚIE UNICĂ

III.

Pentru venituri
din investiții.

25 Mai 2020

Termen de plată a impozitului

Calcularea impozitului de
către investitor prin
autoimpunere

25 Mai 2020

ATENTIE! Începând cu anul 2019,
ANAF nu mai calculează impozitul datorat
și nu mai transmite decizii de impunere pe
baza cărora puteți plăti impozitul.

IV.
fond

Informațiile ce sunt necesar a se completa în Declarația Unică pentru veniturile obținute din răscumpărarea unităților de



Veți completa în secțiunea
identificare a contribuabilului;



Câmpurile cu roșu
celelalte sunt opționale;



În cazul persoanelor fizice codul de identificare
fiscal reprezintă CNP-ul Dumneavoastră.

sunt

A.

Date

obligatorii,

de

iar



Pentru declararea veniturilor din investiții
(răscumpărare unități de fond) realizate de
Dumneavoastră în anul 2019, veți completa la,
Capitolul 1. Date privind veniturile realizate și
contribuțiile sociale datorate pentru anul 2019,
Secțiunea I.1 Date privind impozitul pe
veniturile realizate în Romînia, Subsecțiunea
I.1.1 Date privind impozitul pe veniturile
realizate în România, impuse în sistem real/pe
baza cotelor forfetare de cheltuieli



În cazul în care veniturile realizate de
dumneavoastră în anul 2019 cumulat din una
sau mai multe surse și/sau categorii de venituri
menționate de prevederile fiscale, au fost mai
mari decât plafonul de 12 salarii minime brute pe
țară, veți completa Subsecțiunea I.3: Date
privind contribuția de asigurări sociale (CAS)
și contribuția de asigurări sociale de sănătate
(CASS), Subsecțiunea I.3.2 Date privind
contribuția de asigurări sociale de sănătate
(CASS) datorată.
În caz contrar nu se completează.



Salariul brut în anul 2019 a fost 2,080 RON/lună,
plafonul de 12 salarii este 2,080 RON * 12 luni
=24,960 RON.
Cota de impozitare CASS este 10%.
Rezultă o contribuție CASS de 24,960 RON
*10% =2,496 RON datorată de persoanele care
obțin cumulat din una sau mai multe surse și/sau
categorii de venituri menționate de prevederile
fiscal.



că
În
cazul
în
care
considerați
veniturile dumneavoastră în anul 2020, cumulat
din una sau mai multe surse și/sau categorii de
venituri menționate de prevederile fiscale vor fi
mai mari decât plafonul de 12 salarii brute pe țară,
veți completa Secțiunea II.2 Date privind
contribuția de asigurări sociale (CAS) și
contribuția de asigurări sociale de sănătate
estimate (CASS), Subsecțiunea II.2.2 Date
privind contribuția de asigurări sociale de
sănătate estimate.
În caz contrar nu se completează.



Salariul brut în anul 2020 este 2,230 RON/lună,
plafonul de 12 salarii este 2,230 RON * 12 luni
=26,760 RON.
Cota de impozitare CASS este 10%.
Rezultă o contribuție CASS de 26,760 RON
*10%
=2,676 RON datorată de persoanele care obțin
cumulat din una sau mai multe surse și/sau
categorii de venituri menționate de prevederile
fiscale.



În secțiunea I.1.1 Date privind impozitul pe
veniturile realizate din Romania, impuse în
sistem real/pe baza cotelor forfetare de
cheltuieli I.1.1.A. Date privind activitatea
desfășurată, veți completa cu categoriile de
venit realizate de dumneavoastră în anul 2019.



În cazul veniturilor din răscumpărările unităților
de fond veți selecta: 9.Transferul titlurilor de
valoare și orice alte operațiuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente derivate,
precum și transferul aurului financiar;



Conform prevederilor legale în vigoare Categoria
de venit pentru veniturile din răscumpărarea
unităților de fond reprezintă: transferul
titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni
cu instrumente financiare, inclusiv instrumente
financiare derivate, precum şi transferul
aurului financiar ce se bifează de contribuabilii
care, în anul de raportare, au realizat venituri sub
formă de câștiguri/pierderi din răscumpărările
(vânzările) unităților de fond.

Menționăm faptul că, alegând datele privind
activitatea desfășurată se vor afișa automat câmpurile
specifice categoriei selectate.



În secțiunea I.1.1.B. Date privind impozitul
anual datorat, veți completa doar la câmpurile
Câștig
net
anual
și
Pierdere
fiscală
anuală/Pierdere netă anuală;



Conform prevederilor legale în vigoare la Câștig
net anual – se înscrie câștigul net anual
reprezentând diferența dintre câștigurile și
pierderile înregistrate în cursul anului fiscal 2019,
cumulat de la începutul anului din răscumpărările
(vânzările) unităților de fond.
Se completează numai în situația în care
câștigurile sunt mai mari decât pierderile.



Conform prevederilor legale în vigoare
la Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală
– se înscrie pierderea netă anuală reprezentând
diferența dintre pierderile și câștigurile
înregistrate în cursul anului fiscal 2019,
cumulat
de
la începutul anului din
răscumpărările (vânzările) unităților de fond.
Se completează numai în situația în care pierderile
sunt mai mari decât câștigurile.



ATENȚIE: Informațiile menționate mai sus se
completează pe baza Fișei de Portofoliu,
eliberate de societatea de administrare a
investiţiilor, privind operaţiunile de răscumpărare
de unităţi de fond
emise
de
fondurile
administrate de BRD Asset Management S.A.I.



În secțiunea I.3.2. Date privind contribuția de
asigurări sociale de sănătate datorată, veți
selecta punctul 1.5 Venit și/sau câștig din
investiții, în cazul în care veniturile din investiții
realizate în anul 2019 au fost mai mari decât
plafonul de 12 salarii minime pe economie;



Punctul 1.5 Venit și/sau câștig din investiții se
completează cu suma veniturilor obținute din
răscumpărările (vânzările) unităților de fond în
anul 2019.



La punctul 2. Baza anuală a CASS se
completează cu salariul brut din anul 2019 *
plafonul de 12 salarii, astfel: 2,080 RON * 12 luni
=24,960 RON.



La punctual 3. CASS datorată se completează cu
cota de impozitare CASS de 10% * Baza anuală
de calcul, rezultând o contribuție CASS de
24,960 RON *10% =2,496 RON datorată de
persoanele care obțin venituri din investiții peste
acest plafon.
În secțiunea I.5. Sumarul obligațiilor privind
impozitul pe venitul realizat și contribuțiile
sociale datorate, stabilite prin declarația curentă,
se va completa automat cu suma reprezentând
Impozit pe venitul stabilit la punctul I.1.1.B. Date
privind impozitul anual datorat.





În secțiunea Contribuția de asigurări sociale de
sănătate se va completa automat cu suma
reprezentând CASS datorată stabilită la I.3.2.
Date privind contribuția de asigurări sociale de
sănătate datorată



Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea
ca plătitor CASS, în funcție de venitul estimat
pentru anul curent (independent de venitul realizat
în anul precedent).



Conform prevederilor legale în vigoare la Total
venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de
CASS veți completa suma veniturilor estimate a
se realiza din România și din afara
României cumulat din una sau mai multe surse
și/sau categorii de venituri menționate de
prevederile fiscale.



Căsuța de la lit. A Obțin venituri peste plafonul
minim - se bifează în cazul în care venitul estimat
pentru încadrarea ca plătitor de CASS este mai
mare sau cel puțin egal cu plafonul minim stabilit,
potrivit legii.



Căsuța de la lit. B Obțin venituri sub plafonul
minim și optez pentru plata CASS - se bifează
în cazul în care venitul estimat pentru încadrarea
ca plătitor de CASS este sub plafonul minim
stabilit, potrivit legii.



Căsuța de la lit. C Sunt persoană fără venituri și
optez pentru plata CASS - se bifează de
persoanele fizice care nu realizează venituri și nu
se încadrează în categoriile de persoane exceptate
de la plata contribuției de asigurări sociale de
sănătate.

În secțiunea II.3.3. Obligații privind CASS
estimată, la 5. Suma stabilită prin declarația curentă se
va completa automat cu suma reprezentând CASS
estimată stabilită la II.2.2. Date privind contribuția de
asigurări sociale de sănătate estimată pentru anul 2020.

V. De unde obțin formularul DECLARAȚIA UNICĂ ?
Formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF împreună cu instrucțiunile de completare, sau solicitati-l la sediul unității fiscale
de care aparțineți (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html)
VI. Cum depuneți DECLARAȚIA UNICĂ?
Mijloacele prin care Declarația Unică se va depune:

DECLARAȚIA UNICĂ

3. ÎN FORMAT HÂRTIE LA
REGISTRATURA ORGANULUI FISCAL

1. ELECTRONIC PRIN SPAȚIUL
PRIVAT VIRTUAL
Este necesară crearea unui cont
pe site-ul ANAF, prin activarea sa de
către inspectorul fiscal

2. ELECTRONIC PRIN E-GUVERNARE
Dacă aveți certificat de semnătură digital.
http://www.e-guvernare.ro/

4. PRIN POȘTĂ CU CONFIRMARE DE PRIMIRE

Nu uitaţi: ultima zi de depunere a Declaraţiei
Unice și a impozitului de plată este 25 Mai
2020!

Acest document are caracter strict informativ.
Exemplul prezentat este conform modelului Declarației Unice valabile pentru anul 2020 și are în vedere doar situaţia realizării
de venituri din investiţii realizate din răscumpărări de unităţi de fond.
Vă rugăm să vă asiguraţi de actualitatea informaţiilor primite privind DECLARAŢIE UNICĂ, precum şi privind alte obligaţii
fiscale care pot fi aplicabile conform legislaţiei in vigoare.
Materialul este realizat în scopul oferirii de suport privind completarea DECLARAȚIEI UNICE şi nu constituie consultanţă
privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către investitori.

