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Referat de aprobare a proiectului de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală 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” 

 
 
 
Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate 
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de 
muncă, cu modificările și completările ulterioare s-a reglementat acordarea unor 
indemnizaţii lunare pentru profesionişti, avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri 
exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, în cazul întreruperii sau reducerii 
activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Pentru aceste venituri 
contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuţie de asigurări sociale şi contribuţie de 
asigurări sociale de sănătate. Obligaţiile fiscale se stabilesc de contribuabil şi se declară 
prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

Potrivit Legii nr.153/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, precum și pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul 
specific unor activități, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale se 
adaugă  la venitul net anual impozabil determinat la art.118 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal 
și, totodată, se scade din impozitul anual pe venit calculat potrivit art.123 alin.(1) din Codul 
fiscal. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe venit se reportează în următorii 7 ani 
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua la fiecare termen de plată a 
impozitului pe venit. 

De asemenea, potrivit Legii nr.296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, a fost modificat regimul fiscal aplicabil veniturilor din 
închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Astfel, în 
anul fiscal de raportare, venitul net se determină pe baza normei de venit indiferent de 
numărul de camere închiriate în scop turistic, iar stabilirea și declararea obligațiilor fiscale 
se realizează în anul următor celui de realizare a veniturilor. În ceea ce privește contribuțiile 
sociale, au fost aduse unele modificări privind recalcularea acestora în cursul anului fiscal, 
astfel: 

a) Referitor la contribuția de asigurări sociale de 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 activitatea potrivit legislaţiei în materie (cu excepția persoanelor fizice care 
optează pentru plata contribuției potrivit art.180 din Codul fiscal);  

b) Referitor la contribuția de asigurări sociale - 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. 
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Având în vedere modificările legislative menționate, prin prezentul proiect de ordin 
se propune aprobarea formularului 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și 
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care 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. 

Astfel, modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele: 
- 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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2020, precum și de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.132/2020; 

- 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; 

- 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 ..........."; 

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

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de completare a 
declarației unice. 
 

 

 
 


