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Termenul de depunere de către persoanele fizice a fost
prelungit până la 25 mai

Contribuabilii persoane fizice au termen până la 25 mai să depună declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale, a decis marți Guvernul. Termenul inițial
era 15 martie. Documentul trebuie depus de către contribuabilii persoane fizice care au
realizat în anul 2019 venituri extrasalariale supuse impozitului pe venit prin declarare la
autoritatea fiscală.
- "S-a aprobat astăzi prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice
trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile declarative şi de plată a impozitului pe venit şi ale
contribuţiilor sociale, a formularului declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţii
sociale datorate de persoane fizice, formularul 230.
- Este vorba de prorogarea termenelor de la 15 martie 2020, aşa cum este în prezent, până
la 25 mai 2020. Aceasta a fost o cerinţă pe care am avut-o de la mai multe ONG- uri, pentru a
se asigura că toată lumea va depune formularele la timp", a anunțat ministrul de Finanţe, Florin
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Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.
Potrivit acestuia, o altă modificare făcută marţi de Guvern vizează ordonanţa 6/2019.
"
Aici am stabilit un nou termen pentru depunerea intenţiei de restructurare, respectiv în perioada
1 februarie - 31 martie 2020, am avut o prorogare a a termenului de depunere a cererii de
restructurare, respectiv 8 februarie - 31 iunie 20202 şi am eliminat plafonul de 1 milion de lei,
astfel încât această măsură de restructurare să poată beneficia toată lumea, toţi cei care aveau
restante la 31 decembrie 2018 mai mici de 1 milion de lei şi care nu au fost stinse până la
această dată", a menţionat ministrul de Finanţe.
*In Monitorul Oficial, partea I, nr. 47, din 23.01.2020, a fost publicat Ordinul 139/2020 pentru
aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a Declaratiei Unice
privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.
ORDINUL 139/2020 a intrat in vigoare in data de 23 ianuarie 2020.
* --descarca de aici Declaratia :-https://www.fiscalitatea.ro/dbimg/files/DU_PF_OPANAF_139_2020.pdf
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