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VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018, publicată în Monitorul Oficial nr.
260/23.03.2018, şi prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 25/2018, publicată în Monitorul
Oficial nr. 291/30.03.3018, au fost aduse modificări şi completări în ceea ce priveşte
obligaţiile declarative şi de plată ale persoanelor fizice care realizează venituri din
activităţi independente, astfel :
► CARE sunt veniturile din activităţi independente ?
- veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii,
- veniturile din profesii liberale,
- veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă,
Art. 67 alin. (1), art. 68^ 1 din Codul fiscal

►CARE sunt obligaţiile contribuabililor care obţin venituri din activităţi independente?
*** IMPOZIT PE VENIT
* Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente determinate în sistem real
au obligaţia stabilirii impozitului prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat.
Venitul net anual din activităţi independente se determină astfel :
- în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi
cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, potrivit art. 68 din Codul fiscal,
- pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii, potrivit art. 69 din Codul
fiscal, cu excepţia veniturilor din profesii liberale şi a veniturilor realizate în baza contractelor
de activitate sportivă,
- prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit, în cazul veniturilor obţinute în baza
contractelor de activitate sportivă, potrivit art. 68 ^1 din Codul fiscal.
Venitul net anual din activităţi independente determinat în sistem real pe baza datelor
din contabilitate se impozitează potrivit prevederilor cap. XI - Venitul net anual impozabil.
* Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme
de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, opţiunea fiind
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obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră
reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior.
*Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net
anual se stabileşte in sistem real/ pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii
impozitului anual datorat, pe baza Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ( formularul 212) prin aplicarea cotei de
10% asupra venitului estimat/ normei anuale de venit ajustate.
* Contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă,
încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.
Plătitorii veniturilor, persone juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce
evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul
corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă. Impozitul se calculează prin aplicarea
cotei de 10% asupra venitului brut şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri, la
momentul plăţii venitului. Art. 69^1, art. 69^2, art. 69^3 din Codul fiscal
Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit :
- persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate.
Art. 60 din Codul fiscal
***CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII
A. CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE (CAS)
Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau mai
multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale, dacă
estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată este cel puţin egală
cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.
CAS se calculează de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi
independente prin aplicarea cotei de contribuţie de 25% asupra bazei anuale de calcul,
contribuţia datorată evidenţiându-se în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ( formularul 212).
Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut pot opta pentru plata CAS
pentru anul curent, în condiţiile prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează
venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
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Baza anuală de calcul a CAS o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai
mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei unice.

Art. 148 din Codul fiscal

Nu datorează CAS, persoanele fizice :
- asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în
sistemul public de pensii potrivit legii,
- care au calitatea de pensionari.
Art. 150 din Codul fiscal
Pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă
pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul
brut estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii
minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de
venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească contribuţia de asigurări sociale şi
să depună „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formularul 112) până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile.
Plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă stabilesc CAS
datorată de către beneficiarul venitului prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei de calcul.
Art. 151 din Codul fiscal
B. CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (CASS)
Persoanele fizice care realizează venituri din :
- activităţi independente,
- drepturi de proprietate intelectuală,
- asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau
Legii nr. 170/2016,
- cedarea folosinţei bunurilor,
- activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
- investiţii,
- alte surse,
din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează CASS, dacă estimează
pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii
minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.
Baza anuală de calcul a CASS o reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară,
în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.
Persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din cele
prevăzute mai sus, sub nivelul plafonului minim, pot opta pentru plata CASS, prin
depunerea declaraţiei unice şi datorează contribuţia la o bază de calcul reprezentând
valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei
unice.
Art. 170, art. 180 din Codul fiscal
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CASS se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale
de calcul, contribuţia datorată evidenţiându-se în Declaraţia unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ( formularul 212).
Pentru persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă,
pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul brut
estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime
brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are
obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, şi să depună „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (formularul 112) până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.
Plătitorii veniturilor în baza contractelor de activitate sportivă stabilesc CASS datorată de
către beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul.
Art. 174 din Codul fiscal
► CARE sunt obligaţiile declarative şi de plată în anul 2018 ?
A. Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din
România şi din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au
obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice (formularul 212), până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere
pe baza formularului 212, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului. La
stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi avute în vedere
pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele de evitare a
dublei impuneri, după caz.
B. Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) termenul de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212) pentru declararea venitului estimat
pentru anul 2018, este de până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat şi a contribuţiilor sociale obligatorii se
efectuează de contribuabili în cadrul aceluiaşi termen, iar plata se efectuează până la data de
15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
c) Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună
declaraţia unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac excepţie
contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin reţinere la sursă.
d) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care impozitul
se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi
cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au
obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia unică, în termen de 30 de zile
de la data producerii evenimentului.
Art. 120, art. 133 alin. (13) şi (14) din Codul fiscal
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► În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:
a) pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212) prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, până la 15 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, plătite integral până la 15 martie
2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018.
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii
integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul
pe venit anual estimat şi contribuţiile sociale obligatorii.
În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ ambele condiţii, se aplică ambele bonificaţii.
Art. 133 alin. (15) şi (16) din Codul fiscal

intocmit Maria Vladu/expert principal/material activ independente/03.04.2018
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