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Precizări privind completarea 

pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

 În Monitorul Oficial
aprobarea modelului, con
212 "Declaraţie unică privind
fizice" . 
          Principalele modific
-DU-212 se depune și pentru
OUG nr. 111/2021. 
Venitul bază de calcul al impozitului
(col. 2), contribuţia de asigur
sau contribuţia de asigur
contribuţia de asigurări sociale de s
78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
    Se completează pentru
-DU se depune și pentru
de proprietate, fost proprietar
Autoritatea Naţională pentru
creanţă dobândit în legă
sau prin echivalent, a imobilelor
România potrivit prevederilor
dacă aceste venituri se 
venituri din alte surse. 
- Contribuabilii care în anul 2021 au rea
număr mai mic de 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuin
personală, indiferent de num
venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determin
venitul net anual pe baza normelor de venit.
--Secţiunea ”Bonificație 
situaţia în care legea anual
pentru obligaţiile fiscale 
 Nivelul bonificaţiei, termenele
anuală a bugetului de stat.
finanţelor. 
- În situaţia în care legea
conformitate cu dispoziţ
şi potrivit art. 6 alin. (8) lit.
151 şi 174 din Codul fiscal,
contribuţiile sociale aferente
OUG nr. 30/2020, cu modific
completările ulterioare, ş
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conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate

Principalele modificări: 
i pentru indemnizaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit.

 de calcul al impozitului- se înscrie diferenţa dintre indemniza
ia de asigurări sociale (CAS) datorată, în sistemul public de pensii (col. 3) 

ia de asigurări sociale (CAS) datorată, în sistemul propriu de pensii (col. 4) 
ri sociale de sănătate (CASS) datorată (col. 5), conform dispozi

78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. 
pentru fiecare lună pentru care s-a încasat indemniza

pentru veniturile realizate de către contribuabili, alţii decât
proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai 

pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorific
ătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
prevederilor Legii nr. 165/2013 , cu modificările şi complet

 încadrează în categoria veniturilor din activități 

Contribuabilii care în anul 2021 au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui 
5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuinţe proprietate 

, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea, 
venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determin
enitul net anual pe baza normelor de venit.   

 pentru impozitul și contribuțiile realizate” se completeaz
anuală a bugetului de stat reglementează acordarea

 datorate pentru anul de impunere. 
termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc

stat. Procedura de aplicare se stabileşte prin ordin

legea anuală a bugetului de stat stabileşte acordarea
ţiile art. XIX din OUG nr. 226/2020, cu modificările
lit. c) din OUG nr. 111/2021, prin derogare de la

fiscal, nu fac obiectul acordării bonificaţiei impozitul
aferente indemnizaţiilor acordate potrivit art. XV alin.

modificările ulterioare, art. 3 din OUG nr. 132/2020,
şi art. 6 alin. (1) lit. a) şi/sau b) din OUG nr. 111/2021.

  Bdul Independen

Focșani

 Tel :

Fax
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și depunerea Declarației unice privind impozitul 
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice - DU 212 

2.127/2021 pentru 
gestionare a formularului 

datorate de persoanele 

lit. a) şi/sau lit. b) din 

a dintre indemnizaţia brută încasată 
, în sistemul public de pensii (col. 3) 

, în sistemul propriu de pensii (col. 4) şi 
ol. 5), conform dispoziţiilor art. 

indemnizaţia. 
decât titularul dreptului 
 acestuia, de la 

valorificării dreptului de 
de restituire, în natură 

regimului comunist în 
completările ulterioare, 

 independente, sau 

lizat venituri din închirierea în scop turistic a unui 
e proprietate 

e în care sunt situate acestea, şi au determinat 
venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină 

completează numai în 
acordarea de bonificaţii 

stabilesc prin legea 
ordin al ministrului 

acordarea bonificaţiei, în 
rile ulterioare, precum 
la prevederile art. 121, 

impozitul pe venit şi 
alin. (1), (11 ) şi (4) din 

132/2020, cu modificările şi 
111/2021. 

Bdul Independenței nr. 24, 

șani 

:  +40 237.236.600 

: +40 236.21.72.66


