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Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
In urma  unei validari cu succes:  - se genereaza si se ataseaza in mod automat un fisier .xml ; se deschide panelul din dreapta ferestrei aplicatiei
Calcul
DECLARAŢIE UNICĂ 
privind impozitul pe venit și contribuțiile 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 conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
 Versiune:  A1.0.1/ 12.01.2023
Calcul
 A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Calcul
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita
B. DATE PRIVIND SECTIUNILE COMPLETATE *) 
 *) Bifați  căsuța corespunzătoare secțiunii pe care doriți să o completați. Trebuie sa bifați cel puțin o casuță!
Calcul
 CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE 
Calcul
Se bifeaza în cazul rectificării Capitolului I.
Daca se rectifica doar acest capitol, atunci  Capitolul II  nu se completeaza.
SECȚIUNEA I.1  
Date privind impozitul pe veniturile realizate din România
Calcul
SUBSECȚIUNEA I.1.1  
SUBSECȚIUNEA I.1.2  
SUBSECȚIUNEA I.1.3  
SECȚIUNEA I.2:  
Date privind veniturile realizate din străinătate
Calcul
SUBSECȚIUNEA I.2.1  
SUBSECȚIUNEA I.2.2  
SUBSECȚIUNEA I.2.3  
SECȚIUNEA I.3  
Date privind contribuția de asigurări sociale (CAS) și contribuția de asigurări sociale de sănătate(CASS) datorate 
Calcul
SUBSECȚIUNEA I.3.1  
SUBSECȚIUNEA I.3.2  
SECȚIUNEA I.4  
SECȚIUNEA I.5  
SECȚIUNEA I.6  
SECȚIUNEA I.7  
SECȚIUNEA I.8 
Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate,  stabilite prin declarația curentă
Calcul
		    stabilite prin declarația curentă
Calcul
SECȚIUNEA I.9  
SECȚIUNEA I.10  
 CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA 
Calcul
ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE 
Calcul
Se bifeaza în cazul rectificării Capitolului II.
Daca se rectifica doar  acest capitol ,  atunci  Capitolul I nu se completeaza.
SECȚIUNEA II.1   
Date privind impozitul pe veniturile estimate din România 
Calcul
SUBSECȚIUNEA II.1.1  
SUBSECȚIUNEA II.1.2  
SUBSECȚIUNEA II.1.3  
SECȚIUNEA II.2  
Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate 
Calcul
SUBSECȚIUNEA II.2.1  
SUBSECȚIUNEA II.2.2  
SECȚIUNEA II.3 
Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate,  stabilite prin declarația curentă
Calcul
		    stabilite prin declarația curentă
Calcul
 C. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI/ CURATORULUI FISCAL
Calcul
Activati (bifati) aceasta casuta daca este cazul, apoi completati sectiunea
								 Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto judet, apoi selectati din lista valoarea dorita
I.1.1.Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real_s111_alias
Calcul
I.1.1.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Calcul
I.1.1.A.1.Categoria de venit
INFO 
Categoria de venit
I.1.1.A.2.Determinarea venitului net
INFO
Determinarea venitului net
I.1.1.A.3.Forma de organizare
INFO
Forma de organizare
În cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii.
 
Exemplul1:
Daca pe parcursul anului s-a trecut de la forma de organizare Asociere fara personalitate juridica/ Entitati supuse regimului transparentei fiscale la Individual, completati astfel:
Activati casutele 1.Individual si Modificarea modalitatii/ formei de exercitare a activitatii.
La litera B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT determinati si inscrieti   valori in randurile 1 si/sau 2, randurile 3.Venit net anual sau 5.Pierdere neta anuala se populeaza automat
 
Exemplul2:
Daca pe parcursul anului s-a trecut de la forma de organizare Individual la Asociere fara personalitate juridica/ Entitati supuse regimului transparentei fiscale, completati astfel:
Activati casutele 2.Asociere fara personalitate juridica/ 3. Entitati supuse regimului transparentei fiscale si Modificarea modalitatii/ formei de exercitare a activitatii.
La litera B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT determinati si inscrieti  urmatoarele valori
3.Venit net anual sau 5.Pierdere neta anuala
 
I.1.1.A.4.Obiectul principal  de activitate 
Incepeti sa tastati cod CAEN, apoi selectati din lista valoarea dorita
I.1.1.A.5.Sediul/ Datele de  identificare a bunului  pentru care se cedează  folosinţa
I.1.1.A.6.Documentul de  autorizare/Contractul de  asociere/Închiriere
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit. 
I.1.1.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT                                                                                 ( lei) 
Calcul
INFO
 ***) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit. 
 ****) Rd.8 și rd.9 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real.
I.1.1.Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
Calcul
I.1.1.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Calcul
I.1.1.A.1.Categoria de venit
INFO 
Categoria de venit
I.1.1.A.2.Determinarea venitului net
INFO
Determinarea venitului net
I.1.1.A.3.Forma de organizare
INFO
Forma de organizare
În cazul modificarii modalităţii de exercitare a unei activităţi şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într-o formă de organizare prevăzută de lege. Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activităţii.
 
Exemplul1:
Daca pe parcursul anului s-a trecut de la forma de organizare  = Asociere fara personalitate juridica/ Entitati supuse regimului transparentei fiscale la forma de organizare = Individual, completati astfel:
Activati casutele 1.Individual si Modificarea modalitatii/ formei de exercitare a activitatii.
La litera B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT determinati si inscrieti   valori in  randurile 3.Venit net anual sau 5.Pierdere neta anuala 
 
Exemplul2:
Daca pe parcursul anului s-a trecut de la forma de organizare  = Individual la forma de organizare  =  Asociere fara personalitate juridica sau  Entitati supuse regimului transparentei fiscale, completati astfel:
Activati casutele 2.Asociere fara personalitate juridica sau  3. Entitati supuse regimului transparentei fiscale si Modificarea modalitatii/ formei de exercitare a activitatii.
La litera B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT determinati si inscrieti   valori in  randurile 3.Venit net anual sau 5.Pierdere neta anuala 
 
I.1.1.A.4.Obiectul principal  de activitate 
Incepeti sa tastati cod CAEN, apoi selectati din lista valoarea dorita
I.1.1.A.5.Sediul/ Datele de  identificare a bunului  pentru care se cedează  folosinţa
I.1.1.A.6.Documentul de  autorizare/Contractul de  asociere/Închiriere
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
I.1.1.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT                                                                                 ( lei) 
Calcul
INFO
***) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
****) Rd.7 și rd.8 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real. În situația în care contribuabilii realizează pierderi fiscale, la rd.8 se va înscrie cifra ”0”. 
I.1.2.Date privind impozitul pe veniturile din activități independente realizate din România, impuse pe bază de norme de venit în cazul contribuabililor care au început activitatea în luna decembrie a anului de impunere
Calcul
I.1.2.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Calcul
I.1.2.A.1.Categoria de venit
INFO 
Categoria de venit
I.1.2.A.1.Forma de organizare
Forma de organizare
I.1.2.A.2.Obiectul principal  de activitate 
Incepeti sa tastati cod CAEN, apoi selectati din lista valoarea dorita
I.1.2.A.3.Sediul
I.1.2.A.4.Documentul de  autorizare
*) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, scutite de la plata impozitului pe venit.
I.1.2.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT                                                                                 ( lei) 
Calcul
INFO 
I.1.3.Date privind impozitul pe veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, impuse pe baza normelor de venit
Calcul
Rd.1 “Venit anual” - se înscrie venitul anual determinat potrivit legii, corespunzător perioadei de închiriere în scop turistic, din anul fiscal de raportare. La stabilirea venitului anual se are în vedere suma înscrisă la rd. “Venitul anual” de la Secțiunea C ”Date privind venitul anual” din formularul “Fișa capacității de cazare”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.398/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi modalităţii de gestionare a formularului "Fişa capacităţii de cazare". În situația în care, locuința este deținută în comun, de mai mulți proprietari, venitul anual se atribuie proporțional cu cotele-părți pe care aceștia le dețin în acea proprietate sau în mod egal, în situația în care acestea nu se cunosc, conform art.124 din Codul fiscal.
Calcul
I.2.1.Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate
Calcul
I.2.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Calcul
I.2.A.1.Țara în care s-a realizat venitul
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita
I.2.A.2.Categoria de venit
**) Remunerații , indemnizații și alte venituri similare obținute de membrii consiliului de administrație, membrii directoratului, membrii consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare.)
INFO 
Categoria de venit
I.2.A.3. Metoda de evitare a dublei impuneri ***)
***) Se bifează metoda conform Convenției de evitare a dublei impuneri.
Daca doriti sa resetati sectiunea(ambele casute nebifate), tineti apasata tasta CTRL si efectuati(simultan) click pe casuta nebifata 
I.2.A.4. Venit scutit în baza unui acord internațional la care România este parte
I.2.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT                                                                                 ( lei) 
Calcul
 
 
I.2.2.Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate 
Calcul
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
Rd.1 "Bază anuală de calcul al CAS" si  
rd. 3 "Baza anuală de calcul al CASS" - se completeaza cu câştigul brut realizat din venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în strănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
I.2.3.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii
Sectiunea se completează pentru fiecare drept de pensie (tara în care contribuabilul a realizat venitul din pensii)
Calcul
Țara în care s-a realizat venitul
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto tara, apoi selectati din lista valoarea dorita
Luna pentru care s-a încasat venitul din pensii
Baza lunară de calcul a CASS 
(lei)
Se înscrie  baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv partea ce depăşeşte suma lunară de 4.000 lei
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată (lei)
1
2
col.3 = (col.2*10% )
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL
I.3.1.Date privind contribuția de asigurări sociale datorată 
Calcul
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
Bază anuală calcul a CAS sau Venitul ales pentru plata CAS nu pot fi mai mici decât valoarea unui salariu  minim  brut pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.
 
In  anul 2022 salariul minim brut pe tara = 2550 lei. (rd.2 >= 2550 )
I.3.2.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată 
Calcul
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
1.Venituri realizate pentru încadrarea ca plătitor de CASS
Tabelul se completează cu suma veniturilor realizate din România şi din afara României, pentru fiecare din categoriile de la pct.27 (conform Anexa nr.2, Instructiuni de completare a formularului), cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România.
 
ATENTIE:
Toate campurile sunt obligatorii.  
Daca nu aveti venit realizat la sursa de venit precizata intr-un camp  , atunci completati randul corespunzator cu 0 (zero).
I.4.Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net anual impozabil realizat din activități independente 
și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real
Calcul
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
Secţiunea se completează de contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real
 
Rd.1 "Suma veniturilor nete recalculate din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real" - se înscrie suma veniturilor nete recalculate, înscrise la rd. 6 de la litera B, subsecţiunea 1, secţiunea 1, Capitolul I.
Rd.2 "CAS datorată" - se înscrie contribuţia de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V "Contribuţii sociale obligatorii" din Codul fiscal.
Rd.3 “Costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale” - se înscrie  suma reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art.3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, puse în funcţiune în anul respectiv la care se adaugă, dacă este cazul, sumele reprezentând costul de achiziție al aparatelor de marcat reportate, potrivit legii. 
În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale se distribuie proporțional cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției, conform contractului de asociere.
Rd.4 "Venit net anual impozabil" - se înscrie diferenţa dintre suma veniturilor nete recalculate (rd.1) şi contribuţia de asigurări sociale datorată (rd.2).
Rd.5 "Venit net anual impozabil redus" - se completează în cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat cu venitul net anual impozabil (rd.4) redus proporţional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.
Rd.6 "Total impozit anual datorat" - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.4 din care se scade, în limita impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale (rd.3).
În cazul persoanelor cu handicap grav ori accentuat se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asupra valorii înscrise la rd.5 din care se scade, în limita impozitului datorat, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale (rd.3).
 
*) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, scutite de la plata impozitului pe venit.
I.5.DATE PRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ LA ART.3 DIN 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.132/2020
Calcul
Luna pentru care s-a încasat indemnizația
Indemnizația brută încasată 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul propriu de pensii 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată (lei)
Venitul bază de calcul al impozitului (lei)
Impozitul pe venit datorat 
(lei)
1
2
col.3 = (col.2*25% )
col.4 
col.5 = (col.2*10% )
col.6 = (col.2 - col.3 - col.5 ) sau (col.2 - col.4 - col.5 ), după caz
col.7 = (col.6 *10%)
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL
X
X
protected
I.6.DATE PRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ LA ART.6 ALIN.(1) LIT.A) ȘI B) DIN 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR.111/2021
Calcul
Luna pentru care s-a încasat indemnizația
Indemnizația brută încasată 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul propriu de pensii 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată (lei)
Venitul bază de calcul al impozitului (lei)
Impozitul pe venit datorat 
(lei)
1
2
col.3 = (col.2*25% )
col.4 
col.5 = (col.2*10% )
col.6 = (col.2 - col.3 - col.5 ) sau (col.2 - col.4 - col.5 ), după caz
col.7 = (col.6 *10%)
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL
X
X
protected
I.7.DATE PRIVIND INDEMNIZAȚIA PREVĂZUTĂ LA ART.6 ALIN.(1) LIT.A) SAU B) DIN 
ORDONANȚA DE URGENȚĂ  A GUVERNULUI NR.2/2022
Calcul
Luna pentru care s-a încasat indemnizația
Indemnizația brută încasată 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul public de pensii 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale datorată în sistemul propriu de pensii 
(lei)
Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată (lei)
Venitul bază de calcul al impozitului (lei)
Impozitul pe venit datorat 
(lei)
1
2
col.3 = (col.2*25% )
col.4 
col.5 = (col.2*10% )
col.6 = (col.2 - col.3 - col.5 ) sau (col.2 - col.4 - col.5 ), după caz
col.7 = (col.6 *10%)
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
TOTAL
X
X
protected
I.8.Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă
Calcul
I. Obligații privind impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declarația curentă                                                      ( lei) 
Calcul
I.5.1.Obligații privind impozitul  pe venitul realizat
Rd.1 =  rd. 8 de la I.1.1.B + rd. 4  de la  I.1.2. B + 
rd.2 de la I.1.3 + rd. 10 de la I.2.1.B 
+ rd. 6 de la I.4
Rd.2 = Total coloana 7 de la I.5
Rd.3  = Total coloana 7 de la I.6
Rd.4  = Total coloana 7 de la I.7
Rd.5 = Rd.1 + Rd.2 + Rd.3 + Rd.4
Rd.5  - se completează suma reprezentând plățile anticipate reținute la sursă pe veniturile prevăzute la art.68^2 și art.115 alin.(2^1) lit.k^1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr.165/2013.
Rd.7 = Rd.5 - Rd.6
Se completează numai dacă impozitul pe venit datorat total(rd.5) este mai mare decât plățile anticipate (rd.6).
Rd.8 = Rd.6 - Rd.5
Se completează numai dacă plățile anticipate(rd.6) sunt mai mari decât impozitul pe venit datorat total (rd.5) .
II. Obligații privind contribuția de asigurări sociale                                                                                 ( lei) 
Calcul
I.5.2.Obligații privind CAS
Rd.1 =  Rd.2  de la secțiunea 2, subsecțiunea 2 + Rd.3 de la secțiunea 3, subsecțiunea 1
 
Rd.2 =  total contribuție de asigurări sociale datorată înscrisă la rd.”Total” de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 5
 
 Rd.3 = total contribuție de asigurări sociale datorată înscrisă la rd.”Total” de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 6
 
 Rd.4 = total contribuție de asigurări sociale datorată înscrisă la rd.”Total” de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 7
  
Rd.5 = totalul contribuției de asigurări sociale datorată determinată prin însumarea obligațiilor înscrise la rd.1, rd.2, rd.3 și rd.4, după caz.
 
III. Obligații privind contribuția de asigurări sociale de sănătate                                                                        ( lei) 
Calcul
I.5.3.Obligații privind CASS
Rd.1 =  Rd.4  de la secțiunea 2, subsecțiunea 2 + rd. ”Total” de la coloana 3 din tabelul de la secțiunea 2,  subsecțiunea 3 + Rd.3 de la secțiunea 3, subsecțiunea 2
  
Rd.2 =  total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd.”Total” de la coloana 5 din tabelul de la secțiunea 5
 
 Rd.3 = total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd.”Total” de la coloana 5 din tabelul de la secțiunea 6
 
 Rd.4 = total contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată înscrisă la rd.”Total” de la coloana 5 din tabelul de la secțiunea 7
 
Rd.5 = totalul contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată determinată prin însumarea obligațiilor înscrise la rd.1, rd.2, rd.3  și rd.4, după caz.
I.9.DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
Calcul
DATE PRIVIND VIRAMENTUL
Calcul
I.8.1.Destinația și valoarea sumei reprezentând până la3,5% din impozitul datorat
*) Procentul nu trebuie să depășească plafonul de 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil.
Destinatia viramentului
I.8.2.Date de identificare a entității nonprofit sau  a unității de cult către care este destinată suma
I.8.3.Date în legatură  cu bursa privată
Contract nr./ data
Document de plata nr./ data
I.10.Bonificație pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale
ATENTIE! Se completează numai în situația în care legea anuală a bugetului de stat reglementează acordarea de bonificații pentru obligațiile fiscale datorate pentru anul de impunere.
Calcul
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
Secțiunea se completează de persoanele fizice care beneficiază de bonificația pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale, stabilită prin legea anuală a bugetului de stat, în conformitate cu dispozițiile art.121, 151 alin.(23) și (24), precum și art.174 alin.(23) și (24) din Codul fiscal.
 
Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
 
ATENȚIE!
În situația în care, legea anuală a bugetului de stat stabilește acordarea bonificației, în conformitate cu dispozițiile art.XIX din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și potrivit art.6 alin.(8) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021, prin derogare de la prevederile art.121, art.151 și art.174 din Codul fiscal, nu fac obiectul acordării bonificației impozitul pe venit și contribuțiile sociale aferente indemnizațiilor acordate potrivit art.XV alin.(1), (1^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020,  art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 și art.6 alin.(1) lit. a) și/sau b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021.
II.1.1.Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli
Calcul
II.1.1.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Calcul
II.1.1.A.1.Categoria de venit
INFO
Categoria de venit
Categoria de venit
II.1.1.A.2.Determinarea venitului net
Pentru Cedarea folosintei bunurilor (altele decat cele de la punctul 4) puteti selecta, optional Sistem real. Daca doriti sa stergeti aceasta selectie, pozitionati mouse si efectuati click  la optiunea Cote forfetare de cheltuieli
II.1.1.A.3.Forma de organizare
Forma de organizare
I.1.1.A.4.Obiectul principal  de activitate 
Incepeti sa tastati cod CAEN, apoi selectati din lista valoarea dorita
II.1.1.A.5.Sediul/ Datele de  identificare a bunului  pentru care se cedează  folosinţa
II.1.1.A.6.Documentul de  autorizare/Contractul de  asociere/Închiriere
*) Rubrica se bifează și de contribuabilii care optează pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.  **) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
II.1.1.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL ESTIMAT                                                                                 ( lei) 
Calcul
II.1.2.Date privind impozitul pe veniturile din activități independente din România, impuse pe bază de norme de venit
Calcul
II.1.2.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Calcul
II.1.2.A.1.Categoria de venit
INFO 
Categoria de venit
II.1.2.A.1.Forma de organizare
Forma de organizare
II.1.2.A.2.Obiectul principal  de activitate 
Incepeti sa tastati cod CAEN, apoi selectati din lista valoarea dorita
II.1.2.A.3.Sediul
II.1.2.A.4.Documentul de  autorizare/Contractul de  asociere
*) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, scutite de la plata impozitului pe venit.
II.1.2.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT                                                                                 ( lei) 
Calcul
INFO 
II.1.3.Date privind impozitul pe veniturile din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit
Calcul
II.1.3.A.DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
Calcul
II.1.3.A.1.Forma de organizare
Forma de organizare
II.1.3.A.2.Contractul de  asociere
**) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități agricole, scutite de la plata impozitului pe venit.
II.1.3.B.DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL (Forma de organizare = Asociere fara personalitate juridica)
Calcul
 *) În situația contribuabililor care desfășoară activitatea în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică se înscrie venitul impozabil distribuit din cadrul asocierii.
Daca este cazul, se aplica reducerea corespunzatoare numarului de zile de scutire si se introduce la rd.2 valoarea rezultata dupa reducere
 
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto judet, apoi selectati din lista valoarea dorita
II.1.3.B.DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL (Forma de organizare = Individual)
Calcul
***) Daca ati activat optiunea privind incadrarea in limitele veniturilor impozabile, dupa selectarea grupei de produse vegetale sau  animale  campul '3.Suprafata neimpozabila' sau, respectiv, campul '3.Numar capete anmale/ familii de albine neimpozabil' se va popula automat cu valoarea limitei veniturilor neimpozabile corespunzatoare.
Incepeti sa tastati cu majuscule cod auto judet,  apoi selectati din lista valoarea dorita
PRODUSE VEGETALE_Vegetale_alias
Calcul
PRODUSE VEGETALE
Calcul
ANIMALE
Calcul
ATENȚIE! Dacă valoarea calculată în mod automat  pentru campul " 6.Norma de venit redusa" nu este cea pe care doriți să o declarați, atunci puteți modifica valoarea calculata in mod automat (acest camp permite suprascriere).
II.2.1.Date privind contribuția de asigurări sociale estimată 
Calcul
 Pentru anul 2023, salariul minim = 3000 lei                                                                                                   ( lei) 
Calcul
 
 
A.Obțin venituri peste plafonul minim
Bife plafon minim CAS
II.2.2.Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată 
Calcul
Pentru anul 2023, salariul minim = 3000 lei; 
Declaratie initiala: Optiunile  A.1,A.2, A.3, B, C sau D se pot activa cate una si numai una 
Declaratie rectificativa: Se accepta si combinatiile  de  optiuni A.1,2,3 + C, A.1,2,3 + D, B+C ,  B+D  sau C+D                                             ( lei) 
Calcul
 
 
II.3.Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul estimat și contribuțiile sociale estimate datorate, 
stabilite prin declarația curentă
Calcul
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
II.3.1.Obligații privind impozitul 
pe venitul estimat
Suma stabilita prin declaratia curenta = Rd.4 de la sectiunea 1, subsectiunea 1, lit.B + Rd.4 de la sectiunea 1, subsectiunea 2, lit.B + rd.Total impozit anual de la sectiunea 1, subsectiunea 3, lit.B
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
II.3.2.Obligații privind CAS estimată
Suma stabilita prin declaratia curenta   = Rd. 2 de la secțiunea 2, subsecțiunea 1
                                                                                                                                       ( lei) 
Calcul
II.3.3.Obligații privind CASS estimată
Suma stabilita prin declaratia curenta =  Rd.II.2.2.A.1 - A.3,  II.2.2.B,  II.2.2.C si  II.2.2.D
C.DATE INFORMATIVE PRIVIND EFECTUAREA PLĂȚILOR
Calcul
Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate:
Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:
 - în numerar, la unitatea Trezoreriei statului; 
- prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N.Poșta Română S.A.;
- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului sau în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;
- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o  instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de plată electronică de tip „Internet banking”;
- prin virament*, în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea**, utilizând contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilități în care pot fi achitate sume prin intermediul contului tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro.
 
*) plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane și este disponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelorare încheiate convenții (la data de 28.03.2019 sunt încheiate convenții cu Banca Comercială Română S.A., C.E.C. Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Idea Bank S.A., Banca Comercială Feroviară S.A.).
**) plata în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situația în care instituțiile de credit cu care M.F. are încheiate convenții optează pentru oferirea acestor servicii (la data de 28.03.2019 sunt încheiate convenții pentru încasarea de sume în numerar cu C.E.C. Bank S.A. şi Banca Comercială Feroviară S.A.)
.
Calcul
Informații privind modalitățile de plată a obligațiilor datorate:
Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele modalități:
- în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la adresa de internet www.ghișeul.ro;
- prin intermediul cardurilor bancare sau prin POS-urile instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei statului  
- prin virament, utilizând ordinul de plată, din contul propriu deschis la o instituție de credit din România (bancă), inclusiv cel emis prin sisteme de
plată electronică de tip „Internet banking”;
- prin virament*), în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea**), utilizând contul tranzitoriu deschis pe
numele Ministerului Finanțelor. Nomenclatorul conturilor de venituri bugetare/disponibilități în care pot fi achitate sume prin intermediul contului
tranzitoriu de către persoanele fizice se regăsește pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro
- în numerar, la unitatea Trezoreriei statului;
- prin mandat poștal, la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.;
 
 
*) plata în contul tranzitoriu prin virament se efectuează fără perceperea de comisioane și este disponibilă numai pentru clienții instituțiilor de credit cu care Ministerul Finanțelor are încheiate convenții. 
**) plata în numerar la ghișeele instituțiilor de credit sau la terminalele de plată instalate de acestea este disponibilă pentru orice persoană fizică în situația în care instituțiile de credit cu care M.F. are încheiate convenții optează pentru oferirea acestor servicii.
 
 
Calcul
 
Declarația reprezintă titlu de creanță și produce efecte juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.
 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Calcul
Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului
Motivul colectării informației: 
Informațiile colectate sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit și a contribuțiilor 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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