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Acte normative de interes pentru contribuabili 

 
În virtutea rolului activ al organului fiscal, pentru o buna informare si  conformare voluntară 
la declararea si plata obligațiilor fiscale, Administrația Județeană a Finanțelor Publice  Galați 
vă aduce la cunoștință faptul că au fost publicate în Monitorul Oficial al României două acte 
normative de interes  pentru persoanele fizice.  

 
 Astfel, în Monitorul Oficial nr.33/12.01.2021 a fost publicat O.P.A.N.A.F nr. 14/2021 

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".  

 

Formularul 212 se completează și se depune de către persoanele fizice care în anul 
2020 au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România 
sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, 
potrivit prevederilor Codului fiscal.Formularul se utilizează și pentru declararea impozitului 
şi a contribuţiilor sociale estimate pentru  anul 2021.  

Declarația unică se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu 
realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de 

sănătate, in vederea dobândirii calității de asigurat. 
 

Ca element de noutate, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, prin declarația unică 
cu termen de depunere 25 MAI 2021 se declară și impozitul și contribuțiile datorate 
pentru indemnizațiile prevăzute la art.XV din O.U.G. nr.30/2020, respectiv la art.3 din 
O.U.G.nr.132/2020, primite de profesioniști, avocați și persoanele fizice care obțin venituri 
exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, în condițiile legii.În acest sens, au fost 
introduse, la Capitolul I din declarația unică, secțiunile I.5, respectiv I.6.  

 

 De asemenea, prin declarația unică cu termen de depunere 25 MAI 
2021,contribuabilii persoane fizice, care în anul 2018, 2019, 2020 au achiziționat și pus 
în funcțiune aparate de marcat electronice fiscale, pot deduce din impozitul anual 
datorat costul de achiziție al acestora. 

 
 În Monitorul Oficial nr. 34/12.01.2021 a fost publicat O.P.A.N.A.F nr. 15/2021 

pentru aprobareaProcedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din 
impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și 
funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de 
burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare.  

Prin acest act normativ se aprobă, printre altele, modelul formularului 230 - Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat,care se 
utilizează pentru redirecționarea a până la 3,5% din impozitul aferent anului 2020.  
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 În vederea depunerii prin pagina de depunere a Spaţiul Privat Virtual (SPV), 
disponibilă pe site-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Depunere Declaraţie Unică și alte 
formulare SPV-PF” sau accesând link-ul https://formularespv-pf.anaf.ro/my.policy, 
formularele 212, respectiv 230 pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, din secţiunea 
Servicii online/Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.  
 

Vă reamintim faptul că, în anul 2021, termenul de depunere a declarației unice – 
formular 212 și a formularului 230 este 25 MAI 2021, inclusiv. 

 
 

 

Cu stimă, 
 

Mioara-Daniela CARP 
Şef Administraţie 
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