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25 MAI - termenul final de depunere a Declaraţiei Unice (formular 212)
Reamintim persoanelor fizice care obţin venituri pentru care impozitul nu se reţine la
sursă şi/sau care datorează contribuţii sociale, că termenul până la care pot depune
Declaraţia Unică (formular 212) este data de 25 mai 2022.

Declaraţia Unică 2021/2022 este structurată pe două capitole în funcţie de anul
pentru care se declară:
Capitolul I – în care contribuabilii declară/definitivează veniturile realizate în anul 2021,
impozitul aferent şi după caz, contribuţiile sociale obligatorii. De asemenea, aici se declară
de către doritori direcţionarea a până la 3,5% din impozit pentru susţinerea entităţilor
nonprofit/unităţilor de cult şi pentru acordarea de burse private;
Capitolul II - în care contribuabilii estimează veniturile pe care le vor realiza în anul 2022,
impozitul aferent şi, în funcţie de nivelul acestora, contribuţiile sociale datorate sau pentru
care optează în anul 2022.
Veniturile pentru care trebuie depusă Declaraţia Unică:
Venituri din activităţi independente:
 impuse în sistem real - se completează ambele capitole - realizat 2021, estimat 2022;
 impuse la normă de venit - se completează doar capitolul II - estimat 2022;
Drepturi de proprietate intelectuală:
 impuse în sistem real - se completează ambele capitole - realizat 2021, estimat 2022;
 impuse pe baza cotelor forfetare de cheltuieli (în cazul veniturilor obţinute de la
entități care nu au obligația de a conduce evidență contabilă) - se completează ambele
capitole - realizat 2021, estimat 2022;
Cedarea folosinţei bunurilor:
 chirii în lei - se completează doar capitolul II - estimat 2022
 chirii în valută - se completează ambele capitole - realizat 2021 (definitivare impozit
întrucât cursul de schimb anual diferă faţă de cel folosit la estimare), estimat 2022;
 calificată în categoria venituri din activităţi independente (dacă la 31.12.2021 erau în
derulare mai mult de 5 contracte de închiriere) - se completează ambele capitole realizat 2021, estimat 2022;
 în scop turistic, impuse atât la normă de venit (închiriere între 1 şi 5 camere) cât şi în
sistem real (închiriere peste 5 camere) - se completează doar capitolul I (realizat
2021);
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Venituri din investiţii - câştig/pierdere din transferul titlurilor de valoare (acţiuni,
obligaţiuni, etc.) şi transferul aurului de investiții - se completează doar capitolul I (realizat
2021);
Activități agricole:
 impuse la normă de venit - se completează doar capitolul II - estimat 2022
 impuse în sistem real (altele decât cele pentru care sunt stabilite norme de venit) - se
completează ambele capitole - realizat 2021, estimat 2022;
 silvicultură, piscicultură - se completează ambele capitole - realizat 2021, estimat
2022;

Alte surse (pentru care nu s-a reținut impozit la sursă - activități independente fără
caracter de continuitate neautorizate, tranzacții cu monede virtuale de tip bitcoin,
valorificarea dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire a imobilelor preluate în mod abuziv) - se completează doar
capitolul I (realizat 2021);
Venituri din străinătate - se completează doar capitolul I (realizat 2021);
Indemnizaţii primite, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, pe
perioada stării de urgenţă/alertă (OUG nr.30/2021, OUG nr.132/2021, OUG nr. 111/2021) de
către profesionişti (comerciant, întreprinzător, operator economic, etc), persoanele fizice
care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, avocaţii a căror
activitate a fost redusă - se completează doar capitolul I (realizat 2021).

Contribuții sociale obligatorii declarate în Declarația Unică:
•
•

În capitolul I, se regularizează, după caz, contribuţiile sociale declarate în anul 2021;
În capitolul II, se declară, în funcţie de nivelul veniturilor estimate, contribuţiile
sociale obligatorii datorate pentru anul 2022. Persoanele fără venituri pot de asemenea
opta pentru asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate prin depunerea declaraţiei
unice – Capitol II.
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
Recomandăm ca Declaraţia unică să fie depusă prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, modalitate care permite depunerea declaraţiei la orice oră şi zi a
săptămânii, evitarea deplasării şi aglomeraţiei de la ghişeu şi primirea unui feed-back rapid
cu privire la validitatea declaraţiei.
La nivel naţional vor fi organizate întâlniri online cu contribuabilii, în luna mai urmând
să fie abordate teme cu privire la depunerea Declaraţiei Unice. Lista întâlnirilor se poate
vizualiza accesând https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm.
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