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NEWSLETTER 15/2021
DECLARAȚIA UNICĂ 2021 - FORMULARUL – 212
Pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor au fost publicate materiale informative cu privire la obligația,
modalitatea de completare și depunere a Declarației unice de către persoanele fizice.
Pentru sprijinirea contribuabililor, Ministerul Finanțelor anunță că persoanele fizice pot accesa declarația
unică (formularul D 212) precompletată în baza informațiilor deja cunoscute de autoritățile fiscale. Acest
demers este parte dintr-o serie de măsuri implementate în scopul consolidării și eficientizării Spațiului
Privat Virtual.
Rubricile precompletate conțin veniturile realizate pentru anul 2020, impozitul pe venit și contribuțiile
sociale eventual datorate pentru anul 2020, respectiv veniturile estimate pentru anul 2021. Sumele sunt
completate în funcție de datele deja declarate de contribuabil, cum ar fi existența unui contract de
închiriere, derularea unei activități independente sau a unei activități agricole.
Descărcarea și transmiterea declarației unice se pot realiza prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV
- ANAF). Acei contribuabili care nu au depus încă declarația unică pentru anul 2020 vor primi declarația
precompletată. Aceștia vor fi notificați despre încărcarea sa în SPV, dacă au acceptat comunicarea prin email de la ANAF atunci când se primesc mesaje noi în portal.
Documentul transmis are rol orientativ. Acesta nu garantează nici corectitudinea sumelor, nici faptul că
toate veniturile sau obligațiile fiscale care trebuie declarate se găsesc deja în forma precompletată a
declarației unice. Sumele realizate și obligațiile fiscale trebuie verificate și completate de contribuabili în
baza datelor efective, cunoscute de aceștia. Neprimirea declarației precompletate în contul SPV nu
înseamnă că nu există obligația depunerii declarației unice de către contribuabil.
Pentru descărcarea declarației unice precompletate, persoana fizică trebuie să aibă cont în portalul SPV.
Tot în cadrul SPV, se pot găsi și informații despre veniturile anilor anteriori, impozitate la sursă, precum
cele din salarii, din dividende, din dobânzi sau altele.
Este important de subliniat că fiecare contribuabil trebuie să verifice datele precompletate în declarație
pentru a se asigura că sumele declarate sunt cele corecte. Responsabilitatea finală privind sumele incluse
în declarația unică aparține contribuabililor. În eventualitatea în care, ulterior transmiterii declarației unice,
se constată erori și se dorește corectarea acestora, poate fi depusă declarația unică rectificativă.
Sursa: www.mfinante.gov.ro

De asemena A.J.F.P. Dolj a publicat un material despre Declarația unică Formularul – 212 pentru 2021.
1. Care sunt veniturile care trebuie declarate în declarația unică?
-orice venit obținut de o persoană fizică rezidentă în România, cu excepția venitului obținut din salarii
sau pensii, trebuie declarat;
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2. Unde se găsește formularul Declarației unice?
- pe site-ul www.anaf.ro ;
3. Cum completezi Declarația unică?
- prin completarea pdf-ului inteligent pe care îl găsim mai sus;
- un material informativ se regăsește la adresa www.anaf.roasistenta contribuabili-servicii oferite
contribuabililor-ghiduri curente si alte materiale informative;
4.
-

Cum depui Declarația unică?
online, prin intermediul Spatiului Privat Virtual(SPV);
prin poșta cu confirmare de primire;
la ghișeu;

5. Modalitățile de înregistare în spațiul privat virtual se găsesc pe site-ul www.anaf.ro la secțiunea
Inregistrare in Spatiul Privat Virtual;
6. Care este termenul de plata al impozitului și contribuțiilor sociale calculate?
-25 mai 2021;
7. Care sunt modalitățile de plată?
- prin intermediul Spatiului Privat Virtual(SPV), ulterior fiind redirecționat pe www.ghiseul.ro;
- la unitățile trezoreriei statului, unde contribuabilul este arondat din punct de vedere fiscal;
- lista cu unitățile fiscale precum și U.A.T.-urile arondate se găsesc pe pagina ANAF, accesând linkul; - prin ordin de plată la bancile comerciale;
8. Pentru mai multe informații legate de declarația unică și modalitatea de completarea a acesteia
puteți apela call-centerul ANAF 031.403.91.60.

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Craiova/Dolj/D212_cr_130521.pdf

Rămânem la dispoziție pentru clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

