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Declarația unică (212)

Model de completare pentru 
venituri obținute din activități 

independente impuse
în sistem real



O persoană fizică realizează venituri din activităţi

independente impuse în sistem real (cod CAEN 7219 –

Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie)

din anul 2019. În anul 2021 a estimat venituri nete anuale

sub plafonul minim de 27.600 lei (12 luni x 2.300 lei,

salariu minim brut 2021), respectiv 20.000 lei, a efectuat

plati reprezentând impozit pe venit în sumă de 2.000 lei

și a realizat un venit net în sumă de 25.000 lei

Pentru anul 2022 estimează un venit net anual sub

plafonul minim de 30.600 lei (12 luni x 2.550 lei, salariu

minim brut 2022), respectiv 25.000 lei .

- Persoana fizică nu a datorat CAS şi CASS când a făcut

estimarea venitului net anual pentru anul 2021, deoarece

era sub plafonul minim, și nu datorează nici pentru

venitul net realizat întrucât acesta este de asemenea sub

plafonul minim

- Pentru anul 2022 nu datorează CAS şi CASS, întrucât

venitul net anual estimat este sub plafonul minim,

respectiv sub 30.600 lei

A fost completată și rubrica prin care persoana fizică

decide ca 3,5% din impozitul datorat pe venitul net să fie

donată unei entități nonprofit.



Se completează cu datele
de identificare

Se bifează căsuța
de la secțiunea I.1,
subsecțiunea I.1.1

Se bifează căsuța
de la secțiunea I.4



Opțiunea de redirecționare a unei sume reprezentând
până la 3,5% din impozitul datorat către o entitate nonprofit 

Se bifează în vederea estimării venitului
Net aferent anului 2022



Se bifează
„Activități independente” ...

... „Sistem real” ...

... forma de organizare
„Individual”

Se înscriu datele privind codul CAEN,
sediul activității și

documentul de autorizare



Se înscriu informațiile privind
venitul realizat în anul 2021

(venitul brut, cheltuieli
deductibile, venitul net)



Se înscrie „0” întrucât venitul net realizat
este sub plafonul anual pentru

care se datorează CAS



Informațiile din această pagină sunt afișate
automat ca urmare a datelor

completate anterior



Se completează cu datele de identificare
ale entității căreia i se redirecționează

o sumă de până la 3,5% din impozitul datorat



Se bifează
„Activități independente” ...

... „Sistem real” ...

... forma de organizare
„Individual”

Se înscriu datele privind codul CAEN,
sediul activității și

documentul de autorizare



Se înscriu informațiile privind
venitul estimat și impozitul datorat

pentru anul 2022
(venit brut, cheltuieli deductibile,
venit net, impozit estimat datorat)



Informațiile din această pagină sunt afișate
automat ca urmare a datelor

completate anterior



Se semnează cu certificat digital
calificat în cazul depunerii prin portalul

e-guvernare.ro 


