
INFORMARE
privind bonificațiile acordate persoanelor fizice

pentru declararea și plata
obligațiilor cuprinde în declarația unică

Prevederile sunt cuprinse în O.U.G. nr. 69/2020, care intră în vigoare începând cu
data de 14 mai 2020.

 Bonificații pentru plata impozitului pe venit anual şi al contribuţiilor
sociale ( CAS și CASS)

Începând cu anul 2021 se poate acorda bonificație de până la 10% din
impozitul pe venitul anual, din contribuţia de asigurări sociale(CAS) și din
contribuţia de asigurări sociale de sănătate(CASS).
Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc

prin legea anuală a bugetului de stat, iar procedura de aplicare a acestor
prevederi se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice ( aplicabilitate
începând cu data de 1 ianuarie 2021);

 Bonificaţii în cazul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale
obligatorii ( CAS și CASS) datorate pentru veniturile realizate în anul
2019

 Persoanele fizice beneficiază de o bonificație de 5% pentru plata
impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de
asigurări sociale de sănătate (CASS), reprezentând obligaţii fiscale anuale
pentru anul 2019, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată
sau compensare, integral, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;
 Persoanele fizice beneficiază de o a doua bonificație de 5% din impozitul
pe venit, CAS și CASS pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere
la distanță, până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, și doar dacă se sting
obligațiile fiscale datorate, prin plată sau compensare, integral, până la data de
30 iunie 2020 inclusiv;
 Bonificațiile se determină de contribuabili , prin diminuarea obligaţiilor
fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei, sub rezerva verificării ulterioare şi se
evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică;
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 Precizări:
- bonificațiile se aplică şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri

anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei
prevăzute la art. 120 din Legea nr. 227/2015, respectiv "Capitolul II. Date privind
impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și
contribuțiile sociale datorate";

- bonificațiile se aplică şi în cazul persoanelor fizice care au optat în
anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din
Codul fiscal;

- contribuabilii pot beneficia de bonificaţiile prevăzute prin completarea
şi depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind veniturile realizate, până
la data de 30 iunie 2020 inclusiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute;

- contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit
şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I. Date privind
veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de
modalitatea de depunere, fără acordarea bonificaţiilor, pot beneficia de acestea,
prin depunerea unei declaraţii rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv,
cu respectarea condiţiilor;

- în cazul în care plata obligaţiilor fiscale anuale datorate pentru anul
2019 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2020
inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiilor în condiţiile
prevăzute.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Cătălina MAXIM
Inspector superior


