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Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

INFORMARE
privind noul formular 212 "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile

sociale datorate de persoanele fizice"

Ordinul ANAF nr. 2.127 din 30 decembrie 2021 pentru aprobarea modelului,
conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 "Declaraţie
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" a
fost publicat în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2022

Modificările formularului 212 au avut ca scop adaptarea acestuia la modificările
aduse legislației fiscale. Astfel, au fost introduse, în principal, următoarele modificări:

 La Capitolul I, secțiunea 1 a fost introdusă o subsecțiune nouă, subsecțiunea 3, care se
completează de persoanele fizice care realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse
pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe
proprietate personală;

b) La Capitolul I, secțiunea 2,au fost introduse două subsecțiuni distincte:

- subsecțiunea 1 - pentru stabilirea și declararea impozitului pe veniturile realizate din străinătate;

- subsecțiunea 2 - pentru stabilirea și declararea contribuțiilor sociale datorate de către contribuabili,
pentru veniturile reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice
alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului
de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori,
directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice
alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la
angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România;

c) La Capitolul I a fost introdusă o secțiune nouă, secțiunea 7, pentru stabilirea și declararea
obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021;

d) La Capitolul I secțiunea 10 ”Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a
contribuțiilor sociale” - a fost introdus următorul mesaj de atenționare:
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ATENTIE! Se completează numai în situația în care legea anuală a bugetului de stat
reglementează acordarea de bonificații pentru obligațiile fiscale datorate pentru anul de
impunere.

e) La Capitolul II completarea tabelului “Produse vegetale” de la subsecțiunea 3, Capitolul II din
formular cu o nouă categorie de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină
pe bază de norme de venit - “Plante furajere”.

Ghiduri fiscale
Vă informăm că pe site-ul www.anaf.ro , la secțiunea Asistență contribuabili/Servicii oferite
contribuabililor sunt disponibile Ghiduri curente și alte materiale informative, dintre care
enumerăm:

 Broșură privind declarația unică - 2022 (Formular 212) - publicat în data de 07.01.2022

 Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri din închirierea și
subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în
locuințe proprietate personală - actualizat în data de 03.01.2022

 Ghid fiscal al contribuabililor care au obligaţia de declarare a veniturilor realizate din străinătate -
actualizat în data de 23.12.2021

 Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din postări realizate
pe diferite rețele de socializare - publicat în data de 20.12.2021

 Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din tranzacționarea
jetoanelor nefungibile (NFT, după termenul englezesc non-fungible token) - publicat în data de
20.12.2021

 Broșură privind tratamentul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice din transferul de
monedă virtuală - publicat în data de 17.12.2021

 Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizează venituri în baza contractelor de
activitate sportivă - publicat în data de 12.10.2021

 Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală -
publicat în data de 24.09.2021

ATENȚIE !

 Formatul pdf inteligent al Declarației unice este disponibil pe site-ul www.anaf.ro și poate fi
descărcat aceesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html

 Noul plafon utilizat în anul 2022 pentru verificarea încadrării în obligativitatea declarării și
plății CAS și CASS este (ținând cont de salariul minim brut pe țară garantat în plată începând cu
01 ianuarie 2022 în cuantum de 2.550 lei) de 30.600 lei (2550 lei x 12 luni).

 Termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale aferente veniturilor
realizate în anul 2021, declarate prin declaratia unică (cap.I din DU depusă până la data de 25
mai 2022) -este data de 25 mai 2022, inclusiv.

 Nu se acordă bonoificații în anul 2022, întrucât acestea nu au fost stabilite prin Legea
nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

http://www.anaf.ro
http://www.anaf.ro
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-25273938-salariul-minim-economie-creste-10-8-2022-cat-lua-mana-angajat-noul-plafon-declaratia-unica.htm
https://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-25273938-salariul-minim-economie-creste-10-8-2022-cat-lua-mana-angajat-noul-plafon-declaratia-unica.htm
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Reamintim !

Declarația unică 2022 trebuie depusă:

• până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea
declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor
sociale.

• până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul
estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea
contribuţiilor sociale datorate;

• până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea
decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din
impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art.
123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii
contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al
celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât
veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată,
obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Modalitățile de depunere a formularului:

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV), disponibil pe site-ul www.anaf.ro ;

- prin intermediul serviciului "Depunere declarații", disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro
pe baza certificatului digital calificat;

- în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de
primire.

Şef administraţie,

Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,
Angela Adriana MARINESCU

Material elaborat la data de 14 Ianuarie 2022

http://www.anaf.ro

