ORDIN Nr. 1369/2019 din 21 mai 2019
pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice
de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale
declarate în anul 2018 prin declaraţia unică

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 479 din 12 iunie 2019
În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi ale art. 133 alin. (15^1), art. 151 alin. (22) şi art. 174 alin. (22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale articolului unic alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene,
având în vedere prevederile pct. 37^1 alin. (2) şi (3) din secţiunea a 3^1-a "Bonificaţii pentru plata cu
anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat" a cap. XI., titlul IV, din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016, şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr.
781.626 din 13.05.2019,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprobă Procedura de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul
2018 prin declaraţia unică, prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă modelul formularului "Decizie de constatare a acordării bonificaţiei", prevăzut în anexa nr.
2.
(3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea
acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Mihaela Triculescu
Bucureşti, 21 mai 2019.
Nr. 1.369.

ANEXA 1
PROCEDURA
de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în
anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia
unică
ART. 1
Dispoziţii generale
(1) Prezenta procedură se aplică:
a) persoanelor fizice care au depus până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere
la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
b) persoanelor fizice care au plătit cu anticipaţie, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, impozitul
pe venitul anual estimat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate
estimate pentru anul 2018, declarate prin declaraţia unică;
c) persoanelor fizice care au obţinut, în anul 2018, venituri anuale şi care au depus numai declaraţia unică
prevăzută la art. 120 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
denumită în continuare Cod fiscal, în condiţiile prevăzute la lit. a).
(2) Obligaţiile fiscale pentru care se acordă bonificaţii sunt cele declarate prin declaraţia unică, pentru
veniturile estimate în anul 2018, precum şi cele declarate pentru veniturile realizate în anul 2018.
(3) Valoarea bonificaţiilor reprezintă:
a) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate, aferente
veniturilor estimate în anul 2018;
b) sumele rezultate din aplicarea unui procent de 5% asupra obligaţiilor fiscale declarate, aferente
veniturilor realizate în anul 2018.
(4) Valoarea bonificaţiilor prevăzute la alin. (3) diminuează obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (2),
declarate prin declaraţia unică.
(5) Organul fiscal central constată, din oficiu, acordarea bonificaţiilor prevăzute la alin. (3), după data de
31 iulie 2019, prin emiterea unei decizii.
(6) Bonificaţiile prevăzute la alin. (3) se acordă şi pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţii
rectificative depuse până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, dacă sunt respectate condiţiile de la art. 2 alin. (1)
şi (2), după caz.
(7) Pentru sumele de plată stabilite prin decizii de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale aferente
tipurilor de obligaţii fiscale prevăzute la alin. (2), comunicate anterior sau ulterior datei de 31 iulie 2019
inclusiv, se acordă bonificaţiile prevăzute la alin. (3), dacă sunt respectate condiţiile prevăzute la art. 2 alin.
(1) şi (2), după caz.
ART. 2
Procedura de acordare a bonificaţiilor
(1) Bonificaţia prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. a) se acordă, din oficiu, de către organul fiscal central, în
situaţia în care a fost achitat, până la 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puţin 95% din obligaţia
fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018.
(2) Bonificaţia prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. b) se acordă, din oficiu, de către organul fiscal, dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) declaraţia unică a fost depusă până la 31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă;
b) a fost achitată, până la 31 iulie 2019 inclusiv, diferenţa dintre obligaţia fiscală declarată aferentă
veniturilor realizate în anul 2018 şi valoarea bonificaţiei prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. b).
(3) În situaţia în care persoana fizică a beneficiat de bonificaţia prevăzută la alin. (1), pentru a se încadra

în condiţia prevăzută la alin. (2) lit. b), trebuie să achite diferenţa dintre obligaţia fiscală declarată aferentă
veniturilor realizate în anul 2018, valoarea bonificaţiei acordată potrivit alin. (1) şi suma achitată până la 15
decembrie 2018 inclusiv.
(4) Bonificaţiile prevăzute la art. 1 alin. (3) se acordă cumulativ de către organul fiscal central şi în
situaţia în care a fost achitat, până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, un procent de cel puţin 90% din
obligaţia fiscală declarată, aferentă veniturilor estimate în anul 2018 şi declaraţia unică a fost depusă până la
31 iulie 2018 inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de către următoarele categorii de
persoane fizice:
a) persoanele fizice care au obţinut, în anul 2018, venituri anuale şi care au depus numai declaraţia unică
prevăzută la art. 120 din Codul fiscal;
b) persoanele fizice care se încadrează în prevederile art. 151 alin. (16) - (19) şi art. 174 alin. (16) - (19)
din Codul fiscal.
(5) Pentru acordarea bonificaţiilor, organul fiscal central editează automat din aplicaţia informatică o listă
a contribuabililor care pot beneficia de bonificaţii, care cuprinde următoarele informaţii:
a) datele de identificare ale persoanei fizice: numele şi prenumele, precum şi codul de identificare fiscală;
b) denumirea obligaţiei fiscale declarate prin declaraţia unică;
c) cuantumul obligaţiei fiscale menţionate la lit. b);
d) suma plătită până la 15 decembrie 2018 inclusiv, pentru fiecare obligaţie fiscală;
e) valoarea bonificaţiei calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. a);
f) informaţia privind depunerea sau nedepunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere
la distanţă până la 31 iulie 2018 inclusiv;
g) valoarea bonificaţiei calculate conform prevederilor art. 1 alin. (3) lit. b);
h) suma plătită până la 31 iulie 2019 inclusiv, pentru fiecare obligaţie fiscală.
(6) Compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal central, denumit în
continuare compartiment de specialitate, întocmeşte un referat prin care propune aprobarea acordării
bonificaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), precum şi scăderea din evidenţă a valorii acestora, la care ataşează
lista prevăzută la alin. (5).
(7) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (6), pentru fiecare persoană fizică prevăzută în listă se
emite:
a) un borderou de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale;
b) o decizie de constatare a acordării bonificaţiei, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.
(8) În cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1) - (3) pot fi aplicate ambele
bonificaţii menţionate la art. 1 alin. (3).
(9) În situaţia constatării neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) - (3), organul fiscal central
înştiinţează cu privire la neacordarea bonificaţiilor numai persoanele fizice care sunt înrolate în spaţiul
privat virtual.
(10) Decizia prevăzută la alin. (7) lit. b) se întocmeşte în două exemplare, se avizează de şeful
compartimentului de specialitate şi se aprobă de conducătorul organului fiscal central. Un exemplar al
deciziei se comunică persoanei fizice de către organul fiscal central, potrivit prevederilor art. 47 din Codul
de procedură fiscală, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal.
(11) În situaţia în care persoanele fizice au achitat integral cuantumul obligaţiilor fiscale fără aplicarea
prealabilă a bonificaţiilor, acestea pot solicita restituirea sumelor plătite în plus, prin depunerea unei cereri
la organul fiscal central, prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală fiind aplicabile în mod
corespunzător. Modelul cererii de restituire este prevăzut în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul
colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care
au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
(12) Documentele prevăzute la alin. (6) şi (7), aprobate de conducătorul organului fiscal central, stau la
baza scăderii din evidenţa fiscală a valorii bonificaţiilor acordate.
(13) Prezenta procedură se aplică şi în cazul în care obligaţiile fiscale ce reprezintă condiţie de acordare a

bonificaţiilor au fost stinse prin alte modalităţi prevăzute de lege decât plată voluntară.
ART. 3
Dispoziţii privind modalitatea de transfer de la bugetul de stat al valorii bonificaţiilor acordate la
plata contribuţiei de asigurări sociale
(1) Organul fiscal central transmite, în sistem informatic, în termen de 5 zile de la data acordării
bonificaţiilor, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier conţinând sumele reprezentând valoarea bonificaţiilor
acordate la plata contribuţiei de asigurări sociale.
(2) Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu
codul de identificare fiscală al persoanei fizice şi se creditează contul de venituri al bugetului asigurărilor
sociale codificat cu codul de identificare fiscală al persoanei fizice. Documentele justificative pe baza cărora
se realizează fişierul îl reprezintă borderoul de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale menţionat la art. 2 alin.
(7) lit. a) şi decizia de constatare a acordării bonificaţiei, prevăzută la art. 2 alin. (7) lit. b).
(3) Organul fiscal central transmite, în sistem informatic, Casei Naţionale de Pensii Publice informaţiile
cu privire la contribuţiile de asigurări sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul
2018.
ANEXA 2
ANTET*1)
Nr. .......... din ..............
Cod de identificare fiscală .....
Către .............................*2)
str. ............... nr. ..., bl. ...,
sc. ..., et. ..., ap. ..., sector ...,
localitatea ..........................
județul ............. cod poștal .....
DECIZIE
de constatare a acordării bonificației
În temeiul prevederilor art. 133 alin. (15), art. 151 alin. (22) și art. 174 alin.
(22) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală
nr. 1.369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificației pentru depunerea
prin mijloace electronice de transmitere la distanță în anul 2018 a declarației unice
privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice,
precum și pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate în anul 2018
prin declarația unică, vă comunicăm că s-a constatat acordarea următoarelor
bonificații:
_
|_| bonificația de 5% pentru plata cu anticipație a obligațiilor fiscale declarate
în anul 2018 prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale
datorate de persoanele fizice nr. ..... din data de ....................., în cuantum
de ................... lei, după cum urmează:
_______________________________________________________________________
| Nr.
| Denumirea obligației fiscale*3) | Valoarea bonificației - lei |
| crt. |
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|
|
|
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|
|
|
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|
| TOTAL |
x
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|
_
|_| bonificația de 5% pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la
distanță în anul 2018 a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale
datorate
de
persoanele
fizice*4)
nr.
......
din
data
de .........................., în cuantum de ................... lei, după cum
urmează:

_______________________________________________________________________
| Nr.
| Denumirea obligației fiscale*5) | Valoarea bonificației - lei |
| crt. |
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|
|
|
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|
|
|
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|
| TOTAL |
x
|
|
|_______|_________________________________|_____________________________|

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune
contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data
comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile
art. 268, 269 și 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și
completările ulterioare.
Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia
potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Conducătorul unității fiscale
Numele și prenumele ...............
Semnătura ...................
L.S.
Document care conține date cu caracter
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

personal

protejate

de

-----------*1) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al
prezentului act administrativ.
*2) Se vor menţiona numele şi prenumele, domiciliul fiscal şi codul numeric personal.
*3) Se va menţiona denumirea obligaţiei fiscale, respectiv: impozitul pe venitul net anual estimat şi/sau
impozitul pe venitul anual estimat şi/sau contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări de
sănătate estimate, pentru anul 2018.
*4) Se va completa şi în cazul în care persoana fizică se încadrează în prevederile art. 133 alin. (15) lit. c)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
*5) Se va menţiona denumirea obligaţiei fiscale, respectiv: impozitul pe venit/câştig net anual şi/sau
impozitul pe venitul anual realizat şi/sau contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări de
sănătate datorate pentru anul 2018.
---------------

