
Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili

Declarația unică (212)

Model de completare pentru 
venituri obținute din cedarea 

folosinței bunurilor 
(contracte de închiriere în lei 

și valută)



O persoană fizică realizează venituri din închiriere în
lei și în valută din două contracte de închiriere,
respectiv:
1. contract în valută valabil în perioada 01.03.2020-
31.05.2021 cu o chirie în sumă de 200 euro/lună, rezultă 
astfel un venit brut realizat pentru anul 2020 în sumă de 
9.702 lei* și un venit net anual în sumă de 5.821 lei, 
respectiv un venit brut estimat pentru anul 2021 în sumă 
de 10.000 lei și un venit net estimat pentru anul 2021 în 
sumă de 6.000 lei.

2. contract în lei valabil în perioada 01.01.2021-
31.12.2021 cu o chirie în sumă de 2000 lei/lună, rezultă
astfel un venit brut estimat pentru anul 2021 în sumă de
24.000 lei și un venit net estimat pentru anul 2021 în sumă
de 14.400 lei.

Nu datorează CASS, întrucât venitul net anual estimat
pentru anul 2021 în sumă de 20.400 lei este sub plafonul
minim, respectiv sub 27.600 lei (12 luni x 2.300 lei salariu
minim brut 2021).

A fost completată și rubrica prin care persoana fizică
decide ca o sumă de până la 3,5% din impozitul datorat pe
venitul net să fie donată unei entități nonprofit.

* 9.702 lei reprezintă venitul brut anual care se determină pe baza chiriei
lunare evaluate la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca
Naţională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni,
corespunzător lunilor din perioada de impunere.



Se completează cu datele
de identificare

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



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

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

pentru contractul de închiriere
încheiat în valută



Se bifează
„Cedarea folosinței bunurilor”

...

... „Cote forfetare de cheltuieli” ...

Se înscrie adresa bunului închiriat



Se înscrie venitul brut realizat
(venitul brut anual care se determină

pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb
al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională

a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni,
corespunzător lunilor din perioada de impunere)



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
„Cedarea folosinței bunurilor”

...

... „Cote forfetare de cheltuieli” ...

Se înscrie adresa bunului închiriat

... „Chirie în lei” ...

Se înscrie venitul brut estimat
Se apasă pentru adăugarea

contractului în valută



Se bifează
„Cedarea folosinței bunurilor”

...

... „Cote forfetare de cheltuieli” ...

Se înscrie adresa bunului închiriat

... „Chirie în valută” ...

Se înscrie venitul brut estimat



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 


