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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  Legea nr.296/2020 și Ordonanța Guvernului nr.8/2021, au fost aduse o 

serie de modificări și completări Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 

Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte: 

- reglementarea unor obligaţii fiscale pentru persoanele fizice care 

realizează venituri reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, 

precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în 

calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, 

membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri 

fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte 

activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în 

străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt 

rezidenţi fiscali în România.  

- reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de 

către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar 

sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională 

pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă 

dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în 

natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 

regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013; 

În cazul acestor venituri, reglementate la art.68^2 și art.114 alin.(2) lit.k^1) 

din Codul fiscal, plățile anticipate se rețin la sursă la momentul plății veniturilor și 

se iau în calcul de contribuabil la definitivarea impozitului anual, pe baza 

declarației unice. 

- reglementarea unui nou mecanism de stabilire și declarare a venitului 

anual din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate 

personală; 

Astfel, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a 

unui număr de camere cuprins între unu și 5 camere inclusiv determină venitul 

anual pe baza normelor de venit și completează, pentru fiecare an fiscal, până la 

data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, declarația 

unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 

fizice. 
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- introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care 

venitul anual se determină pe bază de  norme de venit ( Plante furajere). 

 

De asemenea, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru 

stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii 

profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor 

economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, s-a reglementat acordarea unor indemnizaţii lunare  

pentru profesionişti şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile 

de autor şi drepturile conexe. 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.  

 

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 2021, precum şi pentru declararea impozitului pe 

veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2022. 

 

Astfel, modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele: 

a) introducerea la Capitolul I, secțiunea 1 din formular a unei subsecțiuni 

noi, subsecțiunea 3, care se completează de persoanele fizice care realizează, în 

cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din 

închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală; 

b) introducerea la Capitolul I, secțiunea 2, a două subsecțiuni distincte, 

după cum urmează: 

- subsecțiunea 1 - pentru stabilirea și declararea impozitului pe veniturile 

realizate din străinătate; 

- subsecțiunea 2 - pentru stabilirea și declararea contribuțiilor sociale 

datorate de către contribuabili, pentru veniturile reprezentând remuneraţii, 

indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau 

în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de 

administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, 

administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea 

generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare 

pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care 

nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România; 

c) introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte, secțiunea 7, pentru 

stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru 

indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021; 

d) actualizarea secțiunii “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul 

realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”, de la 

Capitolul I din formular, care devine secțiunea 8, după cum urmează:. 
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- introducerea câmpurilor necesare pentru definitivarea impozitului anual 

datorat cu plățile anticipate reținute la sursă în cazul veniturilor realizate de către 

contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau 

moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru 

Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în 

legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013; 

- introducerea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili 

potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021; 

e) completarea tabelului “Produse vegetale” de la subsecțiunea 3, Capitolul 

II din formular cu o nouă categorie de venit din activități agricole pentru care 

venitul anual se determină pe bază de  norme de venit - “Plante furajere”. 

 

Totodată, au fost actualizate în mod corespunzător și instrucțiunile de 

completare a declarației unice. 

 

 

 

 

 


