
Istoric versiuni Asistenta Raporteaza o problema tehnica

VALIDEAZA FORMULARUL

i In urma  unei validari cu succes:
 - se genereaza si se ataseaza in mod automat un fisier .xml ; se deschide panelul din dreapta ferestrei aplicatiei

DECLARAŢ IE UNICĂ
privind impozitul pe venit și contribu�iile sociale

datorate de persoanele fizice
Acest formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate

pe anul 2022, precum şi a impozitului estimat şi a contribuţiilor sociale datorate pe anul 2023.
NU efectuati import de date din versiuni mai vechi ale Declaratiei unice D212

Anexa nr.1

212

Document care con�ine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Versiune: A1.0.2/ 07.03.2023 Suma de  control:

Semnatura electronica

A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

A.1.Nume A.2.Ini�iala tatălui A.3.Prenume A.4.Cod de identificare fiscală (CNP/ NIF)

A.5.Adresa

A.6.Telefon A.7.Fax A.8. E-mail A.9.Cont bancar (IBAN)

A.10.Nerezident

B. DATE PRIVIND SECTIUNILE COMPLETATE *)
*) Bifa�i căsu�a corespunzătoare sec�iunii pe care dori�i să o completa�i. Trebuie sa bifa�i cel pu�in o casu�ă!

 CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBU� IILE SOCIALE DATORATE 

PENTRU ANUL

Declaraţie rectificativă privind Capitolul I
Se bifeaza în cazul rectificării Capitolului I.
Daca se rectifica doar acest capitol, atunci Capitolul II nu se completeaza.

SEC� IUNEA I.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din România

SUBSEC� IUNEA I.1.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare
de cheltuieli Salt la sectiune

SUBSEC� IUNEA I.1.2
Date privind impozitul pe veniturile din activită�i independente realizate din România, impuse pe bază de
norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impuner

Salt la sectiune

SUBSEC� IUNEA I.1.3 Date privind impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuin�e
proprietate personală, impuse pe baza normelor de venit Salt la sectiune

SEC� IUNEA I.2: Date privind veniturile realizate din străinătate

SUBSEC� IUNEA I.2.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate Salt la sectiune

Date privind contribu�ia de asigurări sociale și contribu�ia de asigurări sociale de sănătate datorate 
pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate Salt la sectiune

SUBSEC� IUNEA I.2.2

Date privind contribu�ia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care ob�in din
străinătate venituri din pensii Salt la sectiune

SUBSEC� IUNEA I.2.3



SEC� IUNEA I.3 Date privind contribu�ia de asigurări sociale (CAS) și contribu�ia de asigurări sociale de sănătate(CASS)
datorate 

SUBSEC� IUNEA I.3.1 Date privind contribu�ia de asigurări sociale(CAS) datorată Salt la sectiune

SUBSEC� IUNEA I.3.2 Date privind contribu�ia de asigurări sociale de sănătate(CASS) datorată Salt la sectiune

SEC� IUNEA I.4 Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activită�i independente 
și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real Salt la sectiune

SEC� IUNEA I.5 Date privind indemniza�ia prevăzută la art.3 din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr.132/2020
Salt la sectiune

SEC� IUNEA I.6 Date privind indemniza�ia prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) și b) din 
Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului nr.111/2021 Salt la sectiune

SEC� IUNEA I.7 Date privind indemniza�ia prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) sau b) din Ordonan�a de urgen�ă a Guvernului
nr.2/2022 Salt la sectiune

SEC� IUNEA I.8 Sumarul obliga�iilor privind impozitul pe venitul realizat și contribu�iile sociale datorate, 
stabilite prin declara�ia curentă

SEC� IUNEA I.9 Destina�ia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net/ câștigul net anual
impozabil Salt la sectiune

SEC� IUNEA I.10
Bonifica�ie pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribu�iilor sociale
ATENTIE! Se completează numai în situa�ia în care legea anuală a bugetului de stat reglementează
acordarea de bonifica�ii pentru obliga�iile fiscale datorate pentru anul de impunere.

Salt la sectiune

 CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA 

ȘI CONTRIBU� IILE SOCIALE DATORATE PENTRU ANUL

Declaraţie rectificativă privind Capitolul II
Se bifeaza în cazul rectificării Capitolului II.
Daca se rectifica doar acest capitol , atunci Capitolul I nu se completeaza.

SEC� IUNEA II.1 Date privind impozitul pe veniturile estimate din România 

SUBSEC� IUNEA
II.1.1

Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare
de cheltuieli Salt la sectiune

SUBSEC� IUNEA
II.1.2

Date privind impozitul pe veniturile din activită�i independente din România, impuse pe bază de norme
de venit Salt la sectiune

Date privind impozitul pe veniturile estimate din activită�i agricole, impuse pe bază de norme de venit
SUBSEC� IUNEA
II.1.3 Salt la sectiune

SEC� IUNEA II.2 Date privind contribu�ia de asigurări sociale și contribu�ia de asigurări sociale de sănătate estimate 

SUBSEC� IUNEA
II.2.1 Date privind contribu�ia de asigurări sociale(CAS) estimată Salt la sectiune

SUBSEC� IUNEA
II.2.2 Date privind contribu�ia de asigurări sociale de sănătate(CASS) estimată Salt la sectiune

SEC� IUNEA II.3 Sumarul obliga�iilor privind impozitul pe venitul estimat și contribu�iile sociale estimate datorate, 
stabilite prin declara�ia curentă

C. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/ CURATORULUI FISCAL

C.1.Reprezentat printr-un împuternicit/ curator fiscal Activati (bifati) aceasta casuta daca este cazul, apoi completati sectiunea



C.DATE INFORMATIVE PRIVIND EFECTUAREA PLĂ � ILOR

Declara�ia reprezintă titlu de crean�ă și produce efecte juridice ale înștiin�ării de plată de la data depunerii
acesteia, în condi�iile legii.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declara�ii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi
complete.

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a
formularului

Motivul colectării informa�iei:
Informa�iile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribu�iilor sociale datorate de persoanele
fizice.
Durata medie de completare a formularului :
a) 35 de minute pentru un formular cu grad de complexitate ridicată;
b) 13 minute pentru un formular cu grad de complexitate scăzută.
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