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ANAF în colaborare cu organele fiscale ale primăriilor
acordă asistenţă contribuabililor
pentru completarea, depunerea şi transmiterea
Declaraţiei unice

Inspectorii fiscali ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor colabora cu
primăriile din judeţul Brăila şi vor acorda asistenţă în vederea completării, depunerii şi
transmiterii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, cu domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul Primăria şi nu
există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Listele persoanelor desemnate din cadrul unităţilor fiscale care vor colabora cu
unităţile administrativ-teritoriale în vederea acordării asistenţei contribuabililor privind
completarea, depunerea şi transmiterea Declaraţiei Unice şi Calendarul prezenţei acestora
la sediile unităţilor administrativ-teritoriale precum și listele persoanelor desemnate
pentru

acordarea

asistenţei

contribuabililor

privind

completarea,

depunerea

şi

transmiterea Declaraţiei Unice, din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale pot fi
consultate

accesând

următorul

link

:

http://static.anaf.ro/static/10/Galati/Braila/ajfp_braila_campanieDU.xls
Declaraţia unică se depune astfel:
a) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, respectiv:
- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);
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- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
b)

în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu

confirmare de primire (data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării
acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz).
Termenul de depunere a declaraţiei unice este până la data de 25 mai 2022 inclusiv,
pentru veniturile realizate în anul 2021 şi estimarea veniturilor anului 2022.
Pentru completarea si depunerea declarației unice, contribuabilii pot solicita
asistență telefonică, în domeniul fiscal sau IT, la Call Center-ul ANAF la numărul de
telefon - 031.403.91.60 sau la sediul unităților fiscale pentru completarea și depunerea
declarației, inclusiv online, utilizând calculatoarele puse la dispoziția contribuabililor în
acest scop.
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