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Abstract
The Order of the President of the National Agency for Fiscal Administration No. 14/2021 provides the
model, content and the instructions for filling out the single return for personal income tax and social
security liabilities of natural persons, through which tax payers that are natural persons and obtain
income from sources other than their job engross their financial situation for the year 2020 and estimate
their income and related taxes for 2021.
This year, form 212 introduces a series of new requirements. Thus, two distinctive sections are introduced
in order to establish and state the tax liabilities of tax payers for the allowances obtained from the
government, as provided for by the Government Emergency Ordinance No. 30/2020 and the Government
Emergency Ordinance No. 132/2020. Furthermore, a distinctive field regarding the acquisition cost of
electronic cash register tills has been introduced in section I.4 of Chapter I, for the purposes of implementing
the requirements of Law No. 153/2020 regarding the deductibility of the acquisition cost of such devices
from the annual income tax. At the same time, the content of Chapter II relating to the incomes obtained
from renting out premises for touristic purposes has been deleted, and the instructions for filling out
the form have been updated.
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În Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 14/2021, care prevede modelul, conținutul și instrucțiunile de completare a declarației
unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212). Prin in
termediul acestui formular, contribuabilii își declară venitul realizat, își stabilesc/definitivează impozitul anual
pe venit și contribuțiile sociale pentru anul 2020 și prezintă datele cu privire la impozitul pe veniturile estimate
și contribuțiile sociale datorate în anul 2021.
Ü

Persoanele care au obligația depunerii declarației unice

Declarația unică se completează pe surse și categorii de venit de către următoarele categorii de contribuabili:
l persoanele fizice care realizează venituri de natură extrasalarială individual sau într-o formă de asociere,
venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale
obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
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persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale
de sănătate;
l profesioniştii, aşa cum sunt reglementați de Codul civil, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută
la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epide
miologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
l profesioniștii, aşa cum sunt reglementați de Codul civil, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută
la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
l avocații și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe
care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din OUG nr. 30/2020.
l

Ü

Completarea declarației unice

În cadrul capitolului I din declarația unică, intitulat „Date privind impozitul pe veniturile realizate și contri
buțiile sociale datorate pentru anul 2020”, contribuabilii care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii
de venit pentru care există obligația depunerii formularului vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie
și sursă de venit pentru veniturile realizate în anul 2020.
În cadrul capitolului II din formular, denumit „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de
venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate pentru anul 2021”, contribuabilii vor completa câte
o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit pentru veniturile estimate pentru anul 2021.
Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care obțin venituri din activități independente, din drep
turi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură sunt obligate să declare veniturile
în cuprinsul formularului și să îl depună în termen de 30 de zile de la obținerea certificatului care atestă încadra
rea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual și a impozitului datorat.
Ü

Noutăți aduse declaraţiei unice

Modificările aduse formularului 212 prin Ordinul președintelui ANAF nr. 14/2021 sunt în principal urmă
toarele:
l introducerea în cadrul capitolului I a secțiunii I.5, pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale sub
formă de impozit și contribuții sociale datorate de acei contribuabili care au obținut indemnizații de la stat
prevăzute de OUG nr. 30/2020, în valoare de 75% din salariul mediu pe economie, pentru activităţile închise pe
perioada stării de urgență și de alertă, valoarea ajutorului fiind de 4.072 lei brut pe lună;
l introducerea în cadrul capitolului I a secțiunii I.6, pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale sub
formă de impozit și contribuții sociale datorate de acei contribuabili care au obținut indemnizații de la stat
prevăzute de OUG nr. 132/2020, în valoare de 41,5% din salariul mediu pe economie, pentru activitățile afectate
de pandemia de COVID-19, valoarea ajutorului fiind de 2.253 lei brut pe lună;
l introducerea în cadrul secțiunii I.4 din capitolul I a unui câmp distinct referitor la costul de achiziție
al aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 153/2020 privind deductibili
tatea costului de achiziție al acestor aparate din impozitul anual pe venit, pentru persoanele fizice (atât pentru
aparatele puse în funcțiune în 2018 și 2019, cât și pentru cele puse în funcțiune începând din 2020);
l actualizarea în cuprinsul capitolului I a secțiunii I.7 „Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul
realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”;
l eliminarea din cuprinsul capitolului II a rubricilor referitoare la veniturile din închirierea în scop turistic;
l actualizarea instrucțiunilor de completare a declarației unice.
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Ü

Clarificări fiscale pentru ajutoarele acordate profesioniștilor și altor persoane

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru mo
dificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, normalizatorii au reglementat regimul
fiscal aplicabil indemnizațiilor de sprijin acordate profesioniștilor potrivit art. XV din OUG nr. 30/2020 (indemni
zația pentru PFA-urile și alți profesioniști cu activitate întreruptă) și art. 3 din OUG nr. 132/2020 (indemnizația
pentru PFA-urile și alți profesioniști cu activitate redusă), în sensul că acestea nu constituie venituri din desfășu
rarea activității specifice, pentru ele aplicându-se următoarele reguli:
l se declară într-o secțiune specială a declarației unice (capitolul I, secțiunile I.5 și I.6);
l calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se realizează separat de veniturile
obţinute din desfășurarea activității specifice (profesii liberale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individu
ale, întreprinderi familiale);
l sunt ignorate atunci când se verifică încadrarea în plafonul de 100.000 euro aplicabil contribuabililor
impuși la norma de venit;
l nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară garantate în plată;
l sunt ignorate atunci când se stabilesc bonificațiile pentru plata cu anticipație a obligațiilor la bugetul
de stat;
l beneficiarii acestor indemnizații de sprijin nu pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând
până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult sau pentru acordarea
de burse private.
Referitor la indemnizațiile de sprijin acordate profesioniștilor potrivit art. XV din OUG nr. 30/2020 și art. 3
din OUG nr. 132/2020, calculul obligațiilor fiscale se efectuează de către beneficiari prin autoimpunere în cuprin
sul declarației unice. În acest sens, cota de impozit pe venit, de 10%, cota de contribuție la asigurările sociale,
de 25%, și cota de contribuție la asigurările sociale de sănătate, de 10%, se aplică la indemnizația brută încasată
în baza OUG nr. 30/2020 sau a OUG nr. 132/2020. În vederea stabilirii impozitului pe venit, cota de 10% se aplică
asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii.
Ü

Rectificarea declarației unice

Declaraţia unică se poate corecta de către contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile
actuale nu corespund celor din formularul care a fost depus anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative
în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
În instrucțiunile de completare a formularului 212 se stipulează că declarația rectificativă se completează
înscriindu-se toate datele și informațiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă de
declarația inițială/anterioară, aceasta utilizându-se pentru:
l corectarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice;
l modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
l modificarea unor date privind categoria/sursa veniturilor sau nivelul acestora, potrivit legii;
l modificarea unor date referitoare la contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale
de sănătate;
l corectarea altor informații prevăzute de formular.
Ü

Modalitatea depunerii declarației unice

Declaraţia unică se depune astfel:
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în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire;
l prin mijloace electronice de transmitere la distanță, respectiv prin intermediul serviciului „Spațiul pri
vat virtual“ (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
l

Ü

Termenul de depunere a declarației unice

Declarația unică se depune până la data de 25 mai 2021 inclusiv pentru:
l obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în anul 2020;
l obligațiile fiscale aferente veniturilor estimate pentru anul 2021;
l exercitarea opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe
venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează
și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
Declaraţia unică se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contrac
tului între părţi în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului 2021 sau care obţin venituri din
cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât cele din arendare pentru care impunerea
este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligația de a depune formularul.

Studiu de caz
Situația unei persoane fizice care nu este pensionară și nu obține venituri din salarii este următoarea:
ü Realizează venituri din desfășurarea unei activități independente în cadrul unei PFA în Constanța. Ve
nitul net obţinut în 2020 și cel estimat pe anul 2021 se prezintă în tabelul de mai jos:
- lei Realizate (2020)
Venit brut
Cheltuieli deductibile
32.000
5.230

Estimate (2021)
Venit brut
Cheltuieli deductibile
40.000
5.000

ü În anul 2019, aceasta a achiziționat și a pus în funcțiune o casă de marcat în sumă de 1.000 lei.
ü Deține în calitate de proprietar un apartament situat în Bucureşti, pe care îl închiriază începând cu

data de 01.01.2021 pentru o chirie de 200 euro/lună. Contractul de închiriere se încheie între proprietar și chi
riaș la data de 23.12.2020 și se derulează pe o perioadă de un an. Cursul de schimb valutar la 28.01.2021 este
de 4,8742 lei/euro.
ü Deține în anul 2021 o suprafață de teren de 4 ha în Constanța, pe care cultivă plante oleaginoase. Norma
de venit este de 160 lei/ha, iar plafonul neimpozabil este de 2 ha, conform art. 105 alin. (2) din Codul fiscal.
ü La data de 20.01.2021 încasează dividende, valoarea brută a acestora fiind de 10.000 lei.
În perioada 01.04-31.05.2021, activitatea PFA a fost închisă, iar contribuabilul a beneficiat în acest interval
de timp de o indemnizaţie de sprijin pentru atenuarea efectelor pandemiei de COVID-19 în sumă de 75% din
salariul mediu pe economie, în baza OUG nr. 30/2020.
Persoana fizică depune declarația unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță la data de
29.01.2021, în cuprinsul căreia își estimează situația financiară pe anul 2021 și o definitivează pe cea din 2020.
Contribuabilul nu este exceptat de la plata CAS și CASS.
Ne propunem să prezentăm datele informative privind obligațiile fiscale datorate pentru anul 2020 și cele
estimate pentru anul 2021, stabilite prin declarația unică.
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Contribuabilul depune declarația unică la data de 29.01.2021, completând-o astfel:
CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE
PENTRU ANUL 2020
SECȚIUNEA I.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA
SUBSECȚIUNEA I.1.1. Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/
pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
I.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
I.1.1.A.1. Categoria de venit

1. Activități independente

I.1.1.A.2. Determinarea venitului net
I.1.1.A.3. Forma de organizare

1. Sistem real

1. Individual

I.1.1.A.4. Obiectul principal de activitate
I.1.1.A.5. Sediul

Coafură și alte activități de înfrumusețare Cod CAEN 9602

Constanța, str. Coșbuc nr. 121A

I.1.1.A.6. Documentul de autorizare
I.1.1.A.7. Data începerii activității

1. Număr document

12

2. Data

15.12.2018

01.01.2019

I.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT
1. Venit brut

32.000 lei

2. Cheltuieli deductibile, potrivit legii

5.230 lei

3. Venit net anual (rd. 1 – rd. 2)/Câștig net anual

26.770 lei

4. Pierdere fiscală anuală (rd. 2 – rd. 1)/Pierdere netă anuală

0 lei

5. Pierderi fiscale/nete reportate din anii precedenți

0 lei

6. Venit/Câștig net anual impozabil/Venit net anual recalculat
(rd. 3 – rd. 5)/Câștig/Venit impozabil
7. Venit net anual impozabil redus

26.770 lei
0 lei

8. Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat (rd. 6 x 10% sau rd. 7 x 10%)

2.677 lei

SECȚIUNEA I.3. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATE
SUBSECȚIUNEA I.3.1. Date privind contribuția de asigurări sociale datorată
1. Total venit net anual cumulat realizat din activități independente
și drepturi de proprietate intelectuală

26.770 lei

2. Baza anuală de calcul al CAS (Venit ales pentru plata CAS)

26.760 lei

3. CAS datorată (rd. 2 x 25%)

6.690 lei
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SUBSECȚIUNEA I.3.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
1. Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS
1.1. Venit din activităţi independente

26.770 lei

1.2. Venit din drepturi de proprietate intelectuală

0 lei

1.3. Venit distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili
potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016

0 lei

1.4. Venit din cedarea folosinţei bunurilor

0 lei

1.5. Venit şi/sau câştig din investiţii

0 lei

1.6. Venit din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

0 lei

1.7. Venit din alte surse

0 lei

TOTAL

26.770 lei

2. Baza anuală de calcul al CASS (număr luni x salariul minim)

26.760 lei

3. CASS datorată (rd. 2 x 10%)

2.676 lei

SECȚIUNEA I.4. STABILIREA IMPOZITULUI ANUAL DATORAT PE VENITUL NET ANUAL IMPOZABIL REALIZAT
DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE ȘI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, IMPUSE ÎN SISTEM REAL
1. Suma veniturilor nete recalculate din activități independente
și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real

26.770 lei

2. CAS datorată

6.690 lei

3. Costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale

1.000 lei

4. Venit net anual impozabil (rd. 1 – rd. 2 + rd. 3)

21.080 lei

5. Venit net anual impozabil redus

0 lei

6. Total impozit anual datorat (rd. 4 x 10% – rd. 3 sau rd. 5 x 10% – rd. 3)

1.108 lei

SECȚIUNEA I.5. DATE PRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ LA ART. XV ALIN. (1), (1 ) ȘI (4) DIN ORDONANȚA
DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 30/2020
1

Luna pentru
care s-a
încasat
indemnizația

Indemnizația
brută încasată
(lei)

1

2

Aprilie
Mai

4.072
4.072

Contribuția de asigurări
sociale datorată
În sistemul
În sistemul
public
propriu
de pensii
de pensii
(lei)
(lei)

Contribuția
de asigurări
sociale
de sănătate
datorată
(lei)

col. 3 =
col. 2 x 25%

col. 4 =
col. 2 x 25%

col. 5 =
col. 2 x 10%

1.018
1.018
2.036

0
0
x

407
407
814
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Venitul bază
de calcul
al impozitului
(lei)
col. 6 =
col. 2 – col. 3
– col. 5
sau col. 2 –
col. 4 – col. 5,
după caz
2.647
2.647
x

Impozitul
pe venit
datorat
(lei)

col. 7 =
col. 6 x 10%

265
265
530
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SECȚIUNEA I.7. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL REALIZAT ȘI CONTRIBUȚIILE
SOCIALE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ
I. Obligații privind impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declarația curentă
1. Impozit pe venitul anual

1.108 lei

2. Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art. XV alin. (1), (11) și (4)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020
3. Impozit pe venit datorat pentru indemnizația prevăzută la art. 3
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020
4. Total impozit pe venit datorat (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

530 lei
0 lei
1.638 lei

II. Obligații privind contribuția de asigurări sociale
1. Contribuția de asigurări sociale

6.690 lei

2. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizația prevăzută
la art. XV alin. (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020

2.036 lei

3. Contribuția de asigurări sociale datorată pentru indemnizația prevăzută
la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020
4. Total contribuție de asigurări sociale datorată (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

0 lei
8.726 lei

III. Obligații privind contribuția de asigurări sociale de sănătate
1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate

2.676 lei

2. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizația prevăzută
la art. XV alin. (1), (11) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020
3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizația
prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020
4. Total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

814 lei
0 lei
3.490 lei

CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN
ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL 2021
SECȚIUNEA II.1. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE DIN ROMÂNIA
SUBSECȚIUNEA II.1.1. Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem
real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
II.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.1.A.1. Categoria de venit

1. Activități independente

II.1.1.A.2. Determinarea venitului net
II.1.1.A.3. Forma de organizare

1. Sistem real

1. Individual

II.1.1.A.4. Obiectul principal de activitate

Coafură și alte activități de înfrumusețare Cod CAEN 9602
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II.1.1.A.5. Sediul

Constanța, str. Coșbuc nr. 121A

II.1.1.A.6. Documentul de autorizare
II.1.1.A.7. Data începerii activității

1. Număr document

12

2. Data

15.12.2018

01.01.2019

II.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL ESTIMAT
1. Venit brut

40.000 lei

2. Cheltuieli deductibile

5.000 lei

3. Venit net anual estimat (rd. 1 – rd. 2), din care:

35.000 lei

3.1. Venit impozabil

35.000 lei

4. Impozit anual estimat (rd. 3.1 x 10%)

3.500 lei

ADAUGĂ VENIT
II.1.1.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.1.A.1. Categoria de venit

3. Cedarea folosinţei bunurilor
(altele decât cele de la pct. 4 și pct. 5)
Chirie în valută

II.1.1.A.2. Determinarea venitului net

2. Cote forfetare de cheltuieli

II.1.1.A.5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care
se cedează folosinţa
II.1.1.A.6. Documentul de autorizare/
Contractul de asociere/închiriere
II.1.1.A.7. Data începerii activității

1. Număr document

București, str. Eminescu nr. 11B
1

2. Data

23.12.2020

01.01.2021

II.1.1.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL ESTIMAT
1. Venit brut

11.698 lei

2. Cheltuieli deductibile

4.679 lei

3. Venit net anual estimat (rd. 1 – rd. 2), din care:

7.019 lei

3.1. Venit impozabil

7.019 lei

4. Impozit anual estimat (rd. 3.1 x 10%)

702 lei

SUBSECȚIUNEA II.1.3. Date privind impozitul pe veniturile din activități agricole, impuse pe bază de norme
de venit
II.1.3.A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
II.1.3.A.1. Forma de organizare

1. Individual

II.1.3.B. DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL
1. Activitatea desfăşurată la nivelul județului

Constanța

Opțiune pentru încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile
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Nr.
crt.

Produse
vegetale

Total
suprafaţă
(ha)

Suprafaţă
neimpozabilă
(ha)

0

1

2

3

2.

Plante
oleaginoase

4

2

Suprafaţă
impozabilă
(ha)
col. 4 =
col. 2 – col. 3

Norma
de venit
(lei)

Norma de
venit redusă
(lei)

Venit
impozabil
(lei)

5

6

7

2

160

160

320

II.1.3.C. TOTAL VENIT IMPOZABIL

320 lei

II.1.3.D. TOTAL IMPOZIT ANUAL (Total venit impozabil x 10%)

32 lei

SECȚIUNEA II.2. DATE PRIVIND CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI SOCIALE ȘI CONTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI
SOCIALE DE SĂNĂTATE ESTIMATE
SUBSECȚIUNEA II.2.1. Date privind contribuția de asigurări sociale estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CAS

35.000 lei

A. Obţin venituri peste plafonul minim
1. Venit anual ales pentru plata CAS

27.600 lei

2. CAS datorată (rd. 1 x 25%)

6.900 lei

SUBSECȚIUNEA II.2.2. Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată
Total venit estimat pentru încadrarea ca plătitor de CASS
(35.000 lei + 7.019 lei + 320 lei + 9.500 lei (10.000 lei – 10.000 lei x 5%))

51.839 lei

A. Obţin venituri peste plafonul minim
A.1. CASS = 10% x 12 luni x salariul minim

2.760 lei

SECȚIUNEA II.3. SUMARUL OBLIGAȚIILOR PRIVIND IMPOZITUL PE VENITUL ESTIMAT ȘI CONTRIBUȚIILE
SOCIALE ESTIMATE DATORATE, STABILITE PRIN DECLARAȚIA CURENTĂ
1. Impozitul pe venitul estimat, stabilit prin declarația curentă

4.234 lei

2. Contribuția de asigurări sociale estimată, stabilită prin declarația curentă

6.900 lei

3. Contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată, stabilită prin declarația curentă

2.760 lei
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