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1. Ordonanța nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative („Ordonanța 18/2018”)
2. Ordinul nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de
depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” („Ordinul 888/2018”)

Acte normative pentru modificarea Codului Fiscal
Ordonanța 18/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 260/23.03.2018, precum și
Ordinul 888/2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 279/29.03.2018 modifică prevederile
Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”).
În cele ce urmează, vă prezentăm principalele modificări aduse Codului Fiscal prin
publicarea actelor normative menționate:
1. Introducerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice („Declarația unică”)
Principala modificare adusă prin Ordonanța 18/2018 constă în faptul că este adoptată
declarația unică prin care contribuabilii persoane fizice urmează să raporteze veniturile
extra-salariale și contribuțiile sociale, simplificându-se astfel modul de declarare și
plată a obligațiilor fiscale datorate de persoane fizice, ca urmare a comasării a șapte
formulare (D200, D201, D220, D221, D600, D604, D605).
Astfel, începând cu veniturile obținute în 2018, se introduce sistemul de autoimpunere
conform căruia declararea și stabilirea obligațiilor fiscale vor fi efectuate direct de
către contribuabili. Pentru veniturile obținute în 2017, autoritățile fiscale păstrează în
continuare responsabilitatea emiterii de decizii de impunere pe baza cărora vor fi
stabilite obligațiile fiscale de plată.
Separat, prin intermediul Ordinului 888/2018 a fost aprobat modelul și conținutul
Declarației unice („Formularul 212”). Astfel, prin această Declarație se va definitiva
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impozitul aferent veniturilor obținute în 2017 și se vor declara veniturile estimate a se
obține în anul 2018.
În ceea ce privește termenele de depunere a acestei Declarații, Ordonanța 18/2018
prevede măsuri tranzitorii pentru veniturile obținute în 2017, termenul în acest caz
fiind 15 iulie 2018. Termenul de depunere a Declarației unice pentru veniturile obținute
în 2018 este 15 martie, anul viitor (acesta urmând să fie termenul anual general pentru
depunerea Formularului 212).
De asemenea, în anul 2018 se acordă următoarele bonificații:
•

depunerea Declaraţiei unice prin mijloace electronice până la 15 iulie 2018
inclusiv este recompensată prin acordarea unei bonificaţii de 5% din impozitul
pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligaţiile fiscale
anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul
net anual plătit.

•

plata cu anticipaţie a impozitului pe venit este recompensată prin acordarea
unei bonificaţii de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până
la 15 decembrie 2018 inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe
venitul net anual estimat plătit.

Dacă sunt îndeplinite ambele condiții, bonificațiile sunt cumulative.
2. Eliminarea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală din sfera
veniturilor din activități independente
Prin intermediul Ordonanței 18/2018 sunt excluse veniturile din drepturi de proprietate
intelectuală din sfera veniturilor din activități independente, acestea fiind
reglementate separat, ca venituri impozitate prin reținere la sursă. Astfel,
contribuabilii care obțin acest tip de venituri nu vor fi incluși în sistemul de
autoimpunere, responsabilitatea de a calcula, declara, reține și vira la bugetul de stat
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate revenind plătitorilor de venituri.
De asemenea, se prevede că persoanele care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală nu datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate și
contribuția de asigurări sociale, dacă realizează și venituri de natură salarială.
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Editori
Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea &
Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din
consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite
acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de
eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale
autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului
impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare
fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.
Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu
avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și
contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la
toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la
bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. –
Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.
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contactaţi consultantul sus-menţionat.
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