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Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 
 

Consideraţii generale 
 
În contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2, în anul 2020, au fost adoptate o serie de acte normative prin care s-au stabilit măsuri de 
sprijin destinate anumitor categorii de persoane. 

În lista acestor acte normative, se regăsesc două ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, 
prin care a fost reglementată acordarea unor indemnizaţii lunare pentru anumite categorii de 
persoane fizice care au întrerupt sau au redus activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului 
SARS-CoV-2, respectiv: 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/20201 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/20202 privind măsuri de sprijin destinate sa-
lariaţilor şi agajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea corona-
virusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 

Particularitatea acestor două acte normative constă în faptul că, în cazul indemnizaţiilor 
prevăzute la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 şi 
art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, persoanelor fizice beneficiare, cu 
excepţia persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/20053, 
republicată, cu modificările ulterioare, le revine obligaţia calculării, declarării şi plăţii obligaţiilor 
fiscale corelative. 

 
Obligaţii declarative 

 
Stabilirea obligaţiilor fiscale datorate se efectuează de către persoanele fizice beneficiare, 

prin autoimpunere şi se declară prin intermediul formularului 212 ‟Declaraţie unică privind impo-
zitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, aprobat prin Ordinul preşe-

                                                 
1 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/18.03.2020 pentru modificarea şi completarea unor acte nor-

mative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epi-
demiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M.O. nr. 231/21.03.2020), cu 
modificările şi completările ulterioare 

2 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/07.08.2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-
CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (M.O. nr. 720/10.08.2020), cu 
modificările şi completările ulterioare 

3 Legea nr. 1/21.02.2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată (M.O. nr. 368/ 
20.05.2014), cu modificările ulterioare 
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dintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14 din 7 ianuarie 20214, publicat în Moni-
torul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 12 ianuarie 2021. 

Astfel, pentru anul 2020, în vederea îndeplinirii obligaţiilor declarative, formularul 212 ‟De-
claraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” se 
completează şi se depune, până la data de 25 mai 2021, inclusiv, de către următoarele per-
soane: 

1. Alţi profesionişti astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/20095 
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, avocaţii şi persoanele fizice care obţin 
venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, care au beneficiat de indemnizaţia 
prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2; 

2. Profesioniştii, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 pri-
vind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de indemnizaţia prevă-
zută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin des-
tinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândi-
rea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/20206. 

 
Calculul obligaţiilor fiscale 

 
Obligaţiile fiscale datorate se calculează pentru fiecare lună din anul 2020 pentru care s-a 

încasat indemnizaţia, după cum urmează: 
1. Contribuţia de asigurări sociale datorată*) se determină prin aplicarea cotei de contribu-

ţie de 25%, prevăzută la art. 138 din Codul fiscal7, asupra indemnizaţiei brute încasate; 
2. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se determină prin aplicarea cotei 

de contribuţie de 10%, prevăzute la art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizaţiei brute încasa-
te; 

3. Impozitul pe venit datorat se determină prin aplicarea cotei de impozitare de 10% asu-
pra sumei reprezentând diferenţa dintre indemnizaţia brută încasată şi contribuţia de asigurări 
sociale datorată, în sistemul public de pensii sau contribuţia de asigurări sociale datorată, în sis-
temul propriu de pensii**) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, conform dispo-
ziţiilor art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi com-
pletările ulterioare. 

*) Această obligaţie fiscală datorată se calculează numai de către persoanele prevăzute la 
art. 136 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii. 

**) În cazul persoanelor care datorează contribuţia în sistemul propriu de pensii, conform 
legislaţiei specifice (ex.: avocaţi, notari), suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale da-
                                                 
4 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14/07.01.2021 pentru aprobarea 

modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 ‟Declaraţie unică 
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (M.O. nr. 33/12.01.2021) 

5 Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicată (M.O. nr. 505/15.07.2011), cu modificările ul-
terioare 

6 Legea nr. 282/08.12.2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind 
măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de 
muncă (M.O. nr. 1.201/09.12.2020) 

7 Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 688/10.09.2015), cu modificările şi completările 
ulterioare 
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torată se utilizează numai pentru determinarea bazei de impozitare calculate în vederea stabilirii 
impozitului pe venit datorat. 

 
Completarea formularului 212 ‟Declaraţie unică privind impozitul pe venit 

şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” 
 
Pentru stabilirea şi declararea obligaţiilor fiscale datorate pentru indemnizaţia prevăzută 

la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, persoa-
nele fizice vor completa, în mod corespunzător, Capitolul I ‟Date privind impozitul pe veniturile 
realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ...” al formularului 212, având în vedere ur-
mătoarele secţiuni: 

1. Tabelul prevăzut la secţiunea a 5-a ‟Date privind indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. 
(1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020”: 

 

 
 
2. Rândul 2 ‟Impozit pe venit datorat pentru indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) 

şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020” de la subsecţiunea I ‟Obligaţii privind 
impozitul pe venitul realizat, stabilite prin declaraţia curentă” a secţiunii a 7-a ‟Sumarul obligaţii-
lor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia 
curentă”: 

 

 
 
3. Rândul 2 ‟Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţia prevăzută la art. 

XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020” de la subsecţiunea II 
‟Obligaţii privind contribuţia de asigurări sociale” a secţiunii a 7-a ‟Sumarul obligaţiilor privind 
impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia curentă”. Se 
completează numai dacă persoana fizică are calitatea de contribuabil la sistemul public de pen-
sii: 
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4. Rândul 2 ‟Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizaţia pre-

văzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020” de la 
subsecţiunea III ‟Obligaţii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate” a secţiunii a 7-a 
‟Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite 
prin declaraţia curentă”: 

 

 
 
Pentru stabilirea şi declararea obligaţiilor fiscale datorate pentru indemnizaţia prevăzută 

la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, persoanele fizice vor comple-
ta, în mod corespunzător, Capitolul I ‟Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile 
sociale datorate pentru anul ...” al formularului 212, având în vedere următoarele secţiuni: 

1. Tabelul prevăzut la secţiunea a 6-a ‟Date privind indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Or-
donanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020”: 

 

 
 
2. Rândul 3 ‟Impozit pe venit datorat pentru indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020” de la subsecţiunea I ‟Obligaţii privind impozitul pe venitul 
realizat, stabilite prin declaraţia curentă” a secţiunii a 7-a ‟Sumarul obligaţiilor privind impozitul 
pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia curentă”: 
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3. Rândul 3 ‟Contribuţia de asigurări sociale datorată pentru indemnizaţia prevăzută la art. 
3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020” de la subsecţiunea II ‟Obligaţii privind 
contribuţia de asigurări sociale” a secţiunii a 7-a ‟Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul 
realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia curentă”. Se completează numai 
dacă persoana fizică are calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii: 

 

 
 
4. Rândul 3 ‟Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru indemnizaţia pre-

văzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020” de la subsecţiunea III 
‟Obligaţii privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate” a secţiunii a 7-a ‟Sumarul obliga-
ţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia 
curentă”: 

 

 
 
Este de menţionat că, la completarea rubricilor prevăzute la secţiunea a 7-a ‟Sumarul obli-

gaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin decla-
raţia curentă” se vor avea în vedere sumele rezultate din însumarea obligaţiilor fiscale lunare. 

 


