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Declaraţia Unică se depune până la 25 mai 2022

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj reamintește contribuabililor că 25 mai
2022  este  termenul  de  depunere  a  Declarației  unice  privind  impozitul  pe  venit  și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care: în anul
2021 au realizat individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România
și/sau din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii,
potrivit  prevederilor  Codului  fiscal;  dispun asupra destinaţiei  unei  sume reprezentând
până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2021,
precum şi/sau din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil aferent anului 2021,
pentru susţinerea entităţilor nonprofit  care se înfiinţează şi  funcţionează în condiţiile
legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, în conformitate
cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal; în anul 2022 declară impozitul pe venit
aferent  veniturilor  estimate/norma  de  venit  a  se  realiza  în  România  și  contribuțiile
sociale datorate; în anul 2022 nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției
de asigurări sociale de sănătate.
Declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:

profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și persoanele fizice care obțin
venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de:
       -indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
      -indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernuluinr.132/2020
privind  măsuri  de  sprijin  destinate  salariaților  și  angajatorilor  în  contextul  situației
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru
stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
       -indemnizația prevăzută la art. 6 alin.(1) lit.a) și/sau lit.b) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților
și  a  altor  categorii  profesionale  în  contextul  interzicerii,  suspendării  ori  limitării
activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.

avocați  care au beneficiat  de indemnizația  prevăzută la  art.XV din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum  și  pentru  stabilirea  unor  măsuri  în  domeniul  protecției  sociale  în  contextul
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situației  epidemiologice  determinate  de  răspândirea  coronavirusului  SARS-CoV-2,  cu
modificările și completările ulterioare. 
 
Declaraţia unică se depune astfel:
a)prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, respectiv: 
  - prin intermediul serviciului "Spaţiul Privat Virtual" (SPV);
  - pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată;
b)în  format  hârtie,  direct  la  registratura  organului  fiscal  sau  prin  poştă(scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire).
Pentru informaţii privind completarea şi depunerea declaraţiei unice, contribuabilii pot
consulta Broşura publicată  de ANAF, pe portalul www.anaf.ro, accesând link-ul:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Declaratia_unica_2022.pdf
sau pot solicita asistenţă telefonică, în domeniul fiscal sau IT, apelând Call Center-ul
ANAF la nr. 031.403.91.60. 

                                     

        

                            Biroul Comunicare şi Servicii Interne
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