


� În cazul încadrării în categoria veniturilor din alte surse:
 Se depune Declaraţia unică pentru:
- definitivarea impozitului anual datorat prin stabilirea impozitului anual în cotă de 10%

aplicată  asupra  venitului  impozabil  determinat  ca  diferenţă  între  veniturile  şi  cheltuielile
aferente  fiecărei  operaţiuni  efectuate,  în  baza  documentelor  justificative  şi  scăderea  din
impozitul astfel stabilit  a plăţilor efectuate în cursul anului prin reţinerea la sursă de către
plătitorul de venit.

- stabilirea contribuţiei de asigurări socială de sănătate datorată (CASS).
Nu se datorează CAS.
În cazul veniturilor încasate în mod eşalonat, cheltuielile luate în calcul în vederea

stabilirii  venitului  impozabil  se  determină  proporţional  cu  ponderea  venitului  încasat  din
venitul reprezentând dreptul de creanţă.

Contribuabilii  nu au obligații  de completare a Registrului  de evidență fiscală și  de
conducere a contabilităţii în partidă simplă;

Observaţie: 
La determinarea venitului  impozabil  se iau în calcul  cheltuielile  aferente dobândirii

drepturilor de creanţă care nu au fost luate în calcul în anii anteriori anului 2021.

Baza legală:
- art. 682

 
art. 114 alin. (2) lit. k1), art. 115 alin. (12), art. 116 alin. (2) lit. b), alin. (3), alin. (32 ), alin. (33), art. 123

alin.  (8)  și  art.  133  alin.  (20)  din Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

- *Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent,

a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
- Ordinul ANAF nr. 14/2021 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"
- Ordinul ANAF nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul
unic, cu modificările şi completările ulterioare
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