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Declaratia unica pentru persoanele fizice care obtin venituri
din activitati independente, din investitii, chirii sau dividende
Termenul de depunere al declaratiei unice pentru persoanele
fizice se apropie cu pasi repezi. Desi termenul initial de
depunere a fost 16 iulie 2018, ne asteptam la o amanare
pana la 31 iulie 2018, conform propunerii Ministerului de
Finante.

•
•
•

Astfel, daca ati obtinut venituri din activitati independente,
investitii, chirii sau dividende in cursul anului 2017 sau
estimati obtinerea uneia sau mai multor categorii mai sus
metionate pana la finalul anului 2018, trebuie sa depuneti
declaratia unica. Prezentam mai jos cele mai importante
aspecte de luat in considerare:
•

•

Declaratia cu termen de depunere pana la 31 iulie 2018
contine doua sectiuni principale: una pentru anul 2017 si
alta pentru 2018, ce trebuie, de asemenea, completata
in situatia in care s-au obtinut deja venituri pana la
aceasta data in 2018 sau se estimeaza ca se vor obtine
pana la finalul anului;
In cazul obtinerii de venituri dupa termenul de de
depunere, care nu au fost estimate initial, contribuabilii
vor avea obligatia declararii in declaratia unica a
veniturilor, a impozitului pe venit si a contributiilor
aferente, in termen de 30 de zile de la obtinerea
acestora.

•
•

•

Pentru anul 2017, plata se va face in baza unei decizii de
impunere emise de ANAF;
Incepand cu anul 2018, plata se va face in baza
declaratiei unice prin autoimpunere, pana la data de 15
martie 2019;
Pentru plata anticipata pentru anul 2018 a impozitelor si
contributiilor pana pe data de 15 decembrie 2018, se
acorda o bonificatie de 5% din acestea;
Se acorda o bonificatie suplimentara de 5%, pentru
depunerea pe cale electronica a declaratiei unice pana la
termenul de mai sus;
Codurile IBAN în care se achita sumele datorate sunt
afisate pe site-ul Agenției Nattionale de Administrare
Fiscala, www.anaf.ro, sectiunea „Asistenta
contribuabili”, rubrica „Codurile IBAN” si pot fi accesate
direct la urmatorul link:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_con
tribuabili/persoane_fizice/codurile_iban/
Incepand cu anul 2019, declaratia se va putea depune
exclusiv online, nemaifiind permisa depunerea la ghiseu
sau prin posta.
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