NOUL SISTEM FISCAL PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT, CAS I CASS
conform modific rilor aduse de OUG nr. 18/2018 i OUG nr. 25/2018
OBIECTIVE URM RITE:
1. SIMPLIFICAREA OBLIGA IILOR DECLARATIVE (declara ia unic , extinderea veniturilor cu
re inere a unui impozit final).
2. UN SINGUR TERMEN DE PLAT (15 martie an urm tor).
3. CUNOA TEREA IMEDIAT A OBLIGA IILOR (autoimpunere).
4. POSIBILITATEA DE A EFECTUA ORICÂND PL I ANTICIPATE.
5. CAS I CASS ÎN FUNC IE DE VENITULUL ESTIMAT AN CURENT.

I. Prezentare pe scurt a sistemului:
IMPOZITARE
Cu excep ia celor care ob in venituri cu re inere la surs , contribuabilii au obliga ia s
depun o declara ie unic 212 pân cel târziu în data de 15 martie a anului curent, în
care stabilesc:
- veniturile estimate a se realiza în cursul anului i impozitul estimat aferent (autoimpunere)
- veniturile anuale realizate în anul anterior i impozitul pe venit anual datorat pentru anul
anterior (autoimpunere)
Termenul de plat este unic – 15 martie a anului urm tor celui de realizare a veniturilor.
Totu i, pân la acest termen, se pot efectua pl i oricând i în orice cuantum, pentru plata cu
anticipa ie acordându-se bonifica ii.
CONTRIBU II SOCIALE
Cu excep ia veniturilor pentru care contribu iile se re in la surs , asigurarea în
sistemul asigur rilor sociale i a asigur rilor sociale de s n tate se face prin depunerea
declara iei unice 212 pân cel târziu 15 martie anului curent i este obligatorie în cazul
dep irii unui plafon în structura c ruia intr venituri estimate a se realiza în cursul anului. În
cazul estim rii nedep irii plafonului contribuabilul poate opta s se asigure prin depunerea
declara iei unice 212.
În anul urm tor celui de realizare a veniturilor se definitiveaz contribu iile datorate în func ie
de veniturile efectiv realizate, prin depunerea declara iei unice 212.
Termenul de plat este unic – 15 martie a anului urm tor celui de realizare a veniturilor.
Totu i, pân la acest termen, se pot efectua pl i oricând i în orice cuantum, pentru plata cu
anticipa ie acordându-se bonifica ii
Not – Declara ia unic 212 se depune pentru estimarea impozitului i a contribu iilor sociale în termen de 30
zile de la începerea în cursul anului a unei activit i, încheierea unui contract de închiriere, încetarea activit ii
independente sau agricole, suspendarea temporar a activit ii. De asemenea, veniturile deja estimate se
recalculeaz în cazul modific rilor clauzelor contractelor de închiriere sau a rezilierii acestor contracte.
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Începând cu anul 2019 declara ia unic SE VA DEPUNE DOAR ONLINE
II. Structur declara ie unic 212 în anul 2018:
CAPITOLUL I
CAPITOLUL II
- VENITURI REALIZATE ÎN ANUL 2017
- VENITURI ESTIMATE A SE REALIZA ÎN
ANUL 2018.
- CAS/CASS ESTIMAT
Termen de depunere pentru anul 2018: 15 iulie 2018
În urma depunerii declara iei organul fiscal
va efectua regularizarea impozitului pe venit
pentru anul 2017 (ultima dat ) i va emite
decizie de impunere.
Termen de plat
- 60 de zile de la
comunicarea deciziilor de impunere

Contribuabilul î i va stabili impozitul pe venit
estimat i obliga ia privind CAS/CASS datorat
pentru anul 2018.
Termenul de plat este unic – 15 martie 2019
îns contribuabilul poate efectua pl i oricând i
în orice cuantum pân la aceast dat , având
în vedere obliga iile estimate.

Pentru anul 2018 se acord urm toarele BONIFICA II:
•5% din obliga iile fiscale (impozit, contribu ii) ESTIMATE dac acestea sunt achitate
integral pân la 15 decembrie 2018.
•5% din obliga iile fiscale FINALE (impozit, contribu ii) dac acestea sunt achitate
integral pân la 15 martie 2019 i dac declara ia unic se depune ON-LINE i ÎN TERMEN.
III. Începând cu 23 Martie 2018 a fost extins sfera veniturilor cu re inere la surs a
unui impozit final:
Nou:
- venituri din drepturi de proprietate intelectual ;
- venituri realizate în baza contractelor de activitate sportiv , încheiate potrivit Legii sportului;
- veniturile ca urmare a particip rii la jocuri de noroc la distan sau on-line.
Deja existente:
- venituri din salarii;
- venituri din arend ;
- venituri din dobanzi, dividende;
- venituri din pensii;
- veniturile din premii i jocuri de noroc
- venituri din alte surse (cu excep iile prev zute de art. 116 alin. (1))
- veniturile din asocierile cu persoane juridice;
IV. Începând cu impozitul aferent anului 2018 persoanele fizice pot direc iona 2% sau
3,5% din impozit, astfel:
- 2% pentru sus inerea entit ilor nonprofit i a unit ilor de cult precum i acordarea de
burse private;
- 3,5% pentru sus inerea entit ilor nonprofit i a unit ilor de cult, care sunt furnizori de
servicii sociale acredita i cu cel pu in un serviciu social licen iat, în condi iile legii.
Redirec ionarea celor 2% sau 3,5% din impozit se poate face de persoanele fizice care
ob in:
- Venituri din activit i independente – prin depunerea declara iei unice 212.
- Venituri din drepturi de proprietate intelectual i venituri în baza contractelor de activitate
sportiv - prin depunerea declara iei unice 212 SAU re inerea i plata de c tre pl titorul
veniturilor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat, pân la termenul
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de plat al impozitului. Op iunea se exercit în scris i r mâne valabil pentru o perioad de
cel mult 2 ani fiscali consecutivi.
- Venituri din salarii - prin depunerea declara iei 230 SAU re inerea i plata de c tre
angajator a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul lunar datorat, pân la termenul
de plat al impozitului. Op iunea se exercit în scris i r mâne valabil pentru o perioad de
cel mult 2 ani fiscali consecutivi
- Venituri din chirii - prin depunerea declara iei unice 212.
- Venituri din titluri de valoare, alte instrumente financiare- prin depunerea declara iei unice
212.
- Venituri din pensii - prin depunerea declara iei unice 230
- Venituri agricole, silvicultur , piscicultur - prin depunerea declara iei unice 212

Baza legal : Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin
OUG nr. 18/2018 i OUG nr. 25/2018

Material informativ publicat în data de 23.04.2018
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