
DECLARA ŢIA UNIC Ă 2019 

 

A.  DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI 

B. DATE PRIVIND SECŢIUNILE COMPLETATE. 

CAPITOLUL I – DATE PRIVIND IMPOZITUL ŞI CONTRIBU ŢIILE 2018 

 SECŢIUNEA 1 – DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL REALIZA T ÎN ROMÂNIA ÎN 2018  

  SUBSECŢIUNEA 1 – Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real 

Venituri din activit ăţi independente – sistem real (-veniturile se declară şi de persoanele cu handicap, 
chiar dacă acestea sunt scutite de la plata impozitului pe venit; -se declară şi veniturile din contractele de 
activitate sportivă obţinute în perioada 1 ianuarie - 28 martie 2018; -contribuabilul va lua în calcul la 
determinarea venitului net impozabil inclusiv pierderea fiscală din anii precedenţi). 

 Venituri din drepturi de proprietate intelectual ă (-nu se completează dacp impozitul final a fost reţinut la 
sursă de plătitor; -veniturile realizate în perioada 1 ianuarie – 22 martie 2018 trebuie declarate, în 
situaţia în care nu a fost reţinut impozit sau a fost reţinut doar 7%). 

 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor – sistem real sau cotă forfetară (-nu se completează de cei care 
au avut contracte în lei şi care au fost la cotă forfetară de cheltuieli, cu excepţia cazului în care sunt 
schimbări în datele declarate în anul 2018; -se completează o subsecţiune pentru fiecare contract de 
închiriere).  

 Venituri din agricultur ă, silvicultur ă şi piscicultură – sistem real 

 Câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoar e (-se va înscrie doar câştigul net anual; 
contribuabilul trebuie să introducă şi eventuala pierdere fiscală de recuperat din anii anteriori) 



 Venituri din alte surse (-se declară doar în situaţia în care impozitul nu a fost reţinut la sutsă de 
plătitorul de venit). 

SUBSECŢIUNEA 2 – Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse pe bază de norme de 
venit, în cazul contribuabililor care au început activitate în luna decembrie 2018 

   Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic 

   Venituri din cedarea folosinţei bunurilor – calificate drept venituri din activi tăţi independente 

   Venituri din activit ăţi independente – impuse la normă de venit  

SUBSECŢIUNEA 3 – Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, în perioada 01.01 – 
22.03.2018, ca urmare a participării la locuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker 

Venituri din jocuri de noroc online (-se completează o subsecţiune pentru fiecare venit primit de la un 
organizator) 

SECŢIUNEA 2 – DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL REALIZA T ÎN STRĂINĂTATE ÎN 2018 

Se completează câte o secţiune pentru fiecare ţară. Se utilizează cursul de schimb mediu anual. 
Contribuabilul va efectua calculul impozitului, luând în considerare, eventual, şi prevederile convenţiilor 
de evitare a dublei impuneri. 

SECŢIUNEA 3 – DATE PRIVIND CAS ŞI CASS ÎN 2018 

SUBSECŢIUNEA 1 – Date privind CAS 

Subsecţiunea se completează dacă în anul 2018 au fost realizate venituri din activit ăţi independente şi/sau 
venituri din drepturi de proprietate intelectual ă şi dacă a fost estimat pentru anul 2018 un venit net mai 
mic de 22.800 lei, iar venitul net realizat în 2018 este mai mare sau egal cu 22.800 lei. 

 



SUBSECŢIUNEA 2 – Date privind CASS 

Subsecţiunea se completează dacă în anul 2018 a fost estimat un venit net mai mic de 22.800 lei din 
următoarele categorii: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocieri, cedarea 
folosinţei bunurilor, venituri din agricultur ă, silvicultur ă, piscicultură, venituri din investiţii şi din alte 
surse, iar venitul net realizat efectiv a depăşit 22.800 lei. 

SECŢIUNEA 4 – STABILIREA IMPOZITULUI ANUAL DATORAT PE V ENITUL NET ANUAL IMPOZABIL 
REALIZAT ÎN 2018, DIN ACTIVIT ĂŢI INDEPENDENTE ŞI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUAL Ă, 
IMPUSE ÎN SISTEM REAL 

Venituri din activit ăţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală – sistem real. 

Se face suma veniturilor nete din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală. 

Se scade CAS datorat confom Codului fiscal. 

SECŢIUNEA 5 – SUMARUL OBLIGA ŢIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT ŞI 
CONTRIBUŢIILOR SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2018 

  Obligaţii privin impozitul pe venitul realizat, minus BONI FICAŢIA 2. 

  Obligaţii privin CAS, minus BONIFICA ŢIA 2. 

Obligaţii privin CASS, minus BONIFICA ŢIA 2. 

SECŢIUNEA 6 – DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND 2% SAU 3,5% DIN IMPOZITUL DAT ORAT PE 
VENITUL NET/CÂ ŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL 

Secţiunea se completează şi de contribuabilii care nu sunt obligaţi să depună declaraţia unică finală 
pentru anul 2018 (ex. cedarea folosinţei bunurilor în lei, norme de venit), dar care doresc să 
redirecţioneze sume către ONG-uri.  



CAPITOLUL I I – DATE PRIVIND IMPOZITUL ŞI CONTRIBU ŢIILE 2019 

SECŢIUNEA 1 – DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTI MATE DIN ROMÂNIA  

SUBSECŢIUNEA 1 – Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, SISTEM REAL 

Venituri din activit ăţi independente – sistem real (-veniturile estimate se declară şi de persoanele cu 
handicap, chiar dacă acestea sunt scutite de la plata impozitului pe venit). 

 Venituri din drepturi de proprietate intelectual ă – sistem real (-nu se declară veniturile pentru care 
impozitul se reţine la sursă de plătitor; -se completează o singură subsecţiune chiar dacă veniturile se 
realizează de la mai mulţi plătitori).   

 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor – sistem real sau cotă forfetară (-nu se declară veniturile din 
arendă).   

  Venituri din cedarea folosinţei bunurilor catalogata ca venituri din activităţi independente 

  Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic 

  Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, sub 5 contracte 

 Venituri din agricultur ă, silvicultur ă şi piscicultură – sistem real (-nu se declară aici veniturile din 
agricultur ă impuse pe bază de normă de venit). 

Subsecţiunea se completează pentru: declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate; stabilirea 
impozitului estimat; modificarea modului de determinare a venitului net. 

SUBSECŢIUNEA 2 – Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, NORME DE VENIT 

 Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, în scop turistic – NORME DE VENIT 

 Venituri din activit ăţi independente – NORME DE VENIT 

SUBSECŢIUNEA 3 – Date privind impozitul pe veniturile estimate din agricultură, NORME DE VENIT 



SECŢIUNEA 2 – DATE PRIVIND CAS ŞI CASS ESTIMATE PENTRU 2019  

SUBSECŢIUNEA 1 – Date privind CAS estimată 

Se completează de contribuabilii care obţin venituri din activit ăţi independente şi/sau din drepturi de 
proprietate intelectuală şi care estimează venituri NETE mai MARI de 12 salarii minime sau care estimează 
venituri NETE mai MICI de 12 salarii minime, dar optează să se asigure. 

Nu se datorează CAS în următoarele situaţii: 

a) persoana este asigurată în sisteme proprii de asigurări sociale şi nu are obligaţia asiguării în sistemul 
public; 

b) persoana are calitatea de pensionar; 

c) persoana este salariat, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală; 

SUBSECŢIUNEA 2 – Date privind CASS estimată 

Se completează de contribuabilii care estimează că vor obţine în anul 2019 venituri NETE mai MARI de 12 
salarii minime din următoarele categorii de venituri: venituri din activit ăţi independente, venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală, venituri din asocieri, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, veniturile din 
agricultur ă, silvicultur ă, piscicultură, venituri din investiţii, venituri din alte surse. 

Se completează şi de contribuabilii care estimează că vor obţine în anul 2019 venituri NETE mai MICI de 12 
salarii minime din categoriile de mai sus, dar care optează să se asigure. 

Se completează şi de contribuabilii f ără niciun fel de venituri, dar care optează să se asigure. 

SECŢIUNEA 3 – SUMARUL OBLIGA ŢIILOR PRIVIND IMPOZITUL ŞI CONTRIBU ŢIILE ESTIMATE  

I. Obligaţii privind impozitul pe venit estimat, minus BONIFI CAŢIE 2019 
II.  Obligaţii privind CAS estimată, minus BONIFICAŢIE 2019 
III.  Obligaţii privind CASS estimată, minus BONIFICAŢIE 2019 



C. DATE INFORMATIVE PRIVIND EFECTUAREA PL ĂŢILOR 

I. Date informative privind stabilirea sumei de plată 2018 

Nr. 
crt 

Indicator IMPOZIT CAS CASS 

1 Suma stabilită prin declaraţia curentă    

2 BONIFICAŢIA 2    

3 Plăţi efectuate până la data depunerii declaraţiei    

4 BONIFICAŢIA 1    

5 Suma de plată (1-2-3-4)    

6 Sumă plătit ă în plus (2+3+4-1)    

II. Date informative privind stabilirea sumei de plată 2019 

Nr. 
crt 

Indicator IMPOZIT  CAS CASS 

1 Suma stabilită prin declaraţia curentă    

2 BONIFICAŢIA    

3 Suma de plată (1-2)    

 

D. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI 


