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25 MAI - termenul final de depunere a Declaraţiei Unice (formular 212)

Reamintim persoanelor fizice care obțin venituri pentru care impozitul nu se reține
la sursă şi/sau care datorează contribuţii sociale, că termenul până la care pot depune
Declaraţia Unică (formular 212) este data de 25 mai 2021.

Formularul se poate depune:
 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:

-  prin  intermediul  serviciului  „Spaţiul  Privat  Virtual”,  accesând  website-ul  
www.anaf.ro, secţiunea „Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF”
- prin intermediul portalului e-guvernare, prin utilizarea unui certificat digital calificat

 în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă cu
confirmare de primire 

În contextul  pandemic actual,  pentru siguranţa publică şi  combaterea răspândirii
virusului SARS-CoV-2, recomandăm utilizarea preponderentă a serviciilor electronice
acordate de ANAF:

-  depunerea declaraţiei  prin  mijloacele electronice de transmitere la  distanţă
menţionate anterior;

-  în  cazul  în  care  persoanele  nu  sunt  înrolate  în  „Spaţiul  Privat  Virtual”,
recomandăm ca înregistrarea în această aplicaţie să se facă la distanţă:

 prin  serviciul  „Identificare Vizuală Online (sistem video)”,  accesibil  ca opţiune la
„Tipul  de  aprobare” din  cadrul  paginii  care  trebuie  completată  în  vederea
înregistrării persoanelor fizice, cu parolă, în SPV  (pentru înregistrare se accesează
https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/)  serviciu prin care se aprobă accesul la
aplicaţie în urma unei verificări video cu contribuabilii, la o dată programată anterior
de solicitanţi;

 prin verificarea numărului unei decizii/altui document emis de ANAF (lista 
documentelor ce pot fi utilizate pentru înregistrare poate fi accesată de pe pagina 
care trebuie completată în vederea înregistrării în SPV 
(https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/formularInregistrare.jsp)
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De asemenea, contribuabilii pot obține telefonic informații din domeniul fiscal apelând
CALL-CENTER, la numărul de telefon 031.403.91.60 sau pot adresa întrebări în scris
pe Formularul de contact disponibil pe site-ul www.anaf.ro.

Amintim şi faptul că, în condiţiile în care nu pot fi utilizate serviciile online și
metodele de comunicare la distanţă, contribuabilii: 

 pot  accesa,  la  sediile  organului  fiscal,  calculatoare  puse  la  dispoziţia  acestora,
pentru înrolarea în SPV, completarea şi transmiterea Declaraţiei Unice;

 cei care au domiciliu într-o localitate în care nu există o unitate teritorială ANAF
pot beneficia de îndrumare şi asistenţă privind completarea Declaraţiei  Unice pe
suport  hârtie  sau  în  formă  electronică,  înregistrarea  în  „Spaţiu  Privat  Virtual”,
transmiterea Declaraţiei Unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
de la funcţionarii din cadrul primăriilor în colaborare cu inspectorii desemnaţi
din cadrul organelor fiscale.
Listele  cu  persoanele  desemnate  pentru  acordarea  asistenţei,  atât  din  cadrul
primăriilor,  cât  şi  din  cadrul  organelor  fiscale,  pot  fi  vizualizate  pe  site-ul
https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/servicii_oferite_contri
buabililor/campanie_depunere_declaratia_unica;

 pot adresa întrebări la Ghişeele Unice de la sediile ANAF;
 pot accesa serviciul „Programări on-line” 

(https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/programari_online), prin 
intermediul căruia, la o dată programată, pot avea o întrevedere cu inspectorii 
fiscali, la sediul unității fiscale, pentru clarificarea problemelor cu care se confruntă.
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