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Nr. TRG DEX 281 / 13.01.2021

NOUA DECLARAȚIE UNICĂ (D212)

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează că în
Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF
nr. 14 din 7 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” .

Noul formular 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile
sociale datorate de persoanele fizice” va fi utilizat pentru declararea impozitului pe
veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2020, precum şi
pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate
începând cu anul 2021.

Modificările față de vechiul formular sunt, în principal, următoarele:

a) introducerea la Capitolul I a două secțiuni distincte, secțiunile 5 și 6, pentru stabilirea
și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile
prevăzute de O.U.G. nr. 30/2020 și O.U.G. nr.132/2020;

b) introducerea la Secțiunea 4 de la Capitolul I a rândurilor necesare pentru aplicarea
dispozițiilor Legii nr.153/2020 referitoare la deductibilitatea costului de achiziție al
aparatelor de marcat electronice fiscale din impozitul anual pe venit;

c) eliminarea rubricilor referitoare la veniturile din închiriere în scop turistic din capitolul
II "Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România
şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...........";

d) actualizarea secțiunii 7 “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi
contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă” de la Capitolul I din
formular.

În ceea ce privește contribuțiile sociale, au fost aduse unele modificări privind
recalcularea acestora în cursul anului fiscal, astfel:

a) Referitor la CASS (sănătate) - a fost eliminată recalcularea contribuției pentru
persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfăşoare activitate şi/sau să
realizeze venituri din cele prevăzute la art.155 lit. b)-h) și pentru persoanele care în
cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează
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activitatea potrivit legislaţiei în materie (cu excepția persoanelor fizice care optează
pentru plata contribuției potrivit art.180 din Codul fiscal);

b) Referitor la CAS (pensie) - a fost eliminată recalcularea în cazul persoanelor fizice
care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează
activitatea potrivit legislaţiei în materie.

Daniel Toma
Șef Administrație


