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Material informativ

Aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a
formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale

datorate de persoanele fizice”

Prin Ordonanța Nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-
fiscale au fost aduse o serie de modificări Codului fiscal ce au vizat, în principal,
următoarele aspecte:
a) modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosinței
bunurilor, în sensul în care, începând cu 1 ianuarie 2023, venitul brut reprezintă venit
anual impozabil (a fost eliminată cota forfetară de 40%);
b) reglementarea unor obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care obţin din
străinătate venituri din pensii pentru care se datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate (CASS), respectiv pentru partea ce depăşeşte suma lunară de
4.000 lei, cu respectarea acordurilor internaționale;
c) modificarea bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale (CAS), în
cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri
din drepturi de proprietate intelectuală, a căror valoare cumulată este cel puţin egală
cu 12 salarii minime brute pe ţară. Astfel, baza anuală de calcul al CAS o reprezintă
venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

i) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate
cuprinse între 12 salarii minime brute, inclusiv și 24 salarii minime brute pe ţară;

ii) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate mai
mari sau egale cu 24 salarii minime.
d) modificarea bazei anuale de calcul al CASS, în cazul persoanelor care realizează
venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală,
venituri din asocieri, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse, a
căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară. Astfel,
baza anuală de calcul al CASS o reprezintă:

i) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse
între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;

ii) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate
cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;

iii) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate mai
mari sau egale cu 24 salarii minime.

De asemenea, prin Ordonanța de urgență nr. 2/2022 privind stabilirea unor
măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul
interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia
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epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, s-a reglementat acordarea unor
indemnizaţii lunare pentru profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri
exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe.

Pentru aceste venituri, contribuabilii datorează impozit pe venit, CAS şi CASS.
Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară prin declarația unică.

Având în vedere modificările legislative menționate mai sus, s-a aprobat noua
declarație unică (212), care va fi utilizată pentru declararea impozitului şi a
contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum şi pentru declararea
impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul
2023.

Astfel, modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele:
a) introducerea la Capitolul I, secțiunea 2 din formular a unei subsecțiuni noi,
subsecțiunea 3, care se completează de persoanele fizice care obţin din străinătate
venituri din pensii pentru care se datorează CASS;
b) eliminarea de la Capitolul I a secțiunii referitoare la stabilirea și declararea
obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute
de O.U.G. nr. 30/2020;
c) introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea
obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute
de O.U.G. nr. 2/2022;
d) introducerea la Capitolul II, secțiunea 1, subsecțiunea 1, lit.B, la rd.3 a
indicatorului “Venit anual impozabil” care se completează de contribuabilii care
obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;
e) introducerea la Capitolul II, secțiunea 2 din formular la subsecțiunea 1 și la
subsecțiunea 2 a unor câmpuri pentru stabilirea și declararea CAS, respectiv CASS
datorate de contribuabili, în funcție de încadrarea în plafonul minim anual,
potrivit legii.
f) actualizarea în mod corespunzător a instrucțiunilor de completare a declarației
unice.

Material informativ elaborat de Biroul Asistență pentru contribuabili- 03.01.2023

Ordinul președintelui ANAF nr. 2541 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea modelului,
conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind
impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (Monitorul Oficial nr. 1246 din
23 decembrie 2022).


