
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN   

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” 

       

Având în vedere dispoziţiile art.120, 1201, 121, 122, 123, 123^1, 130, 151, 174, 

180 şi ale art.183 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, 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 şi completările ulterioare, 

art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.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 şi completările ulterioare, art.II alin.(5) și (6) 

din Legea nr.153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific 

unor activităţi, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin 

adresa nr. ................... din data de ......................, 

în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.342 alin.(1) din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 

 

Art.1 - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 212 "Declaraţie unică privind 

impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" şi anexa la 

acesta, prevăzute în anexa nr.1. 



 

    Art.2 - Formularul prevăzut la art.1 se completează şi se depune conform 

instrucţiunilor de completare, prevăzute în anexa nr.2. 

    Art.3 - Formularul prevăzut la art.1 se utilizează de persoanele fizice 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. 

Art.4 - Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a 

formularului menţionat la art.1 sunt prevăzute în anexa nr.3. 

Art.5 - În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă 

trimiteri la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, aplicabilă pentru anul de referinţă. 

Art.6 - Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

Art.7 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi 

direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate 

acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art.8 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 

Emis la Bucureşti, la ........................... 
 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

 
 

Mirela CĂLUGĂREANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


