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Depunerea formularului 212 „Declaraţie unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate”
Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.888/2018, publicat în Monitorul Oficial nr.
279/29.03.2018 a fost aprobat modelul şi conţinutul formularului 212 „Declaraţie unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate”.
Prezentăm mai jos
depunerea formularului :

principalele aspecte

cu privire la completarea şi

◊ Cine depune declaraţia?
−
−
−
−
−
−

Sunt obligaţi să depune declaraţia contribuabilii care obţin:
venituri din activităţi independente impuse în sistem real sau la normă de venit
venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care nu se reţin la sursă
impozitul/contribuţiile sociale
venituri din cedarea folosinţei bunurilor
venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură, impuse în sistem real sau la normă de
venit
venituri din investitii pentru care nu se face reţinere la sursă
venituri obţinute din străinătate

Depun declaraţia şi persoanele fără venituri care optează să se
asigure în sistemul public de sănătate (aşa cum se completa
D604)
◊ Cum se completează declaraţia?
−
−
−
−

pe surse şi categorii de venit
pentru veniturile realizate în anul 2017 (aşa cum se completa D200)
pentru veniturile din străinătate realizate în anul 2017 (aşa cum se completa D201)
pentru veniturile estimate în anul 2018 (aşa cum se completa D220)
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◊ Care este termenul de depunere şi de plată?
−
−
−

pentru anul 2018, termenul de depunere este 15 iulie 2018, iar termenul de plată este de
15 martie 2019.
se pot face plăţi oricând în cursul anului, până la termenul de plată
pentru plata integrală până la 15 decembrie 2018 se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul şi contribuţiile sociale datorate.
Declaraţia se depune în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului în cazul
contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal, a celor care obţin venituri din
cedarea folosinţei bunurilor sau cei care încetează activitatea în cursul anului.

◊ Care este modalitatea de depunere a declaraţiei?
-

pentru anul 2018, în format hârtie la organul fiscal de domiciliu sau prin poştă sau on
line prin Spaţiul Privat Virtual sau prin împuternicit cu certificat digital

◊ Care sunt avantajele depunerii on-line a declaratiei?
- se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul şi contribuţiile sociale datorate.

◊ Pentru ce venituri nu se depune declaraţia?
−
−
−
−
−
−
−
−

venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror impunere este finală (cu reţinere la
sursă)
venituri din arendă a căror impunere este finală (cu reţinere la sursă)
venituri din investiţii a căror impunere este finală (cu reţinere la sursă – ex.venituri din
dobânzi)
venituri din pensii
venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
venituri din premii şi jocuri de noroc a căror impunere este finală (cu reţinere la sursă)
venituri din alte surse
venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă
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