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CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 
(Legea nr. 227/2015) 

Publicat în Monitorul Oficial nr 688 din data 10-09-2015  
Data intrării în vigoare 01-06-2019 

Articolul 122 
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate 
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/
pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din 
cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, 
determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul 
pe venit şi contribuţiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, 
până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în 
vederea definitivării impozitului anual pe venit. Declaraţia unică privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru 
fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o 
formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere. 

Reproducem mai jos prevederile alin. (1)- (3) ale art. unic din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 
martie 2019: 

(1) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, se 
prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(2) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din 
impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“, în situaţiile reglementate de 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(3) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe 
venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile 
reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(2) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se completează şi 
de către contribuabilii cărora le sunt aplicabile prevederile de la art. 72^1, art. 84 alin. 
(3) şi art. 116. 

(3) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii se 
completează şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la 

EMITENT ·  Parlamentul 

Formă consolidată valabilă la data 04-07-2019 
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 01-06-2019 
până la data de 04-07-2019 

Actul are forme consolidate care intră în vigoare în viitor !

http://www.legistm.ro
http://www.legistm.ro


Legis la ț i e  o f er i tă  de www.leg is tm.r o în par tener iat  cu www.avocat-musat .r o

data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/
pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V - Venituri din investiţii. 

Reproducem mai jos prevederile alin. (1)- (3) ale art. unic din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 14 
martie 2019: 

(1) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, în situaţiile reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, se 
prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(2) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din 
impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii“, în situaţiile reglementate de 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(3) În anul 2019, termenul de 15 martie inclusiv prevăzut pentru plata impozitului pe 
venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice în situaţiile 
reglementate de Codul fiscal, se prorogă până la data de 31 iulie 2019 inclusiv. 

(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele fizice - cap. I, pentru următoarele categorii de venituri: 

La data de 29-12-2018 Partea introductivă a alineatului (4) din Articolul 122 , 
Capitolul XI , Titlul IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul 66, Capitolul III din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 

a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor care au 
completat şi depus declaraţia prevăzută la art. 120 alin. (4); 

La data de 29-12-2018 Litera a), alin. (4) din Articolul 122 , Capitolul XI , Titlul 
IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul 66, Capitolul III din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 
din 29 decembrie 2018 

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit 
prevederilor art. 72; 

c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este 
finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), precum şi venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi nu s-a optat pentru stabilirea venitului 
net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru 
calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente; 

La data de 29-12-2018 Litera c), alin. (4) din Articolul 122 , Capitolul XI , Titlul 
IV a fost modificată de Punctul 6, Articolul 66, Capitolul III din ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 
din 29 decembrie 2018 

d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile 
sunt cuprinse în declaraţiile specifice; 

e) venituri din investiţii, a căror impunere este finală; 
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f) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală; 

g) venituri din pensii; 

h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; 

i) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116. 

(5) Abrogat. 

La data de 30-05-2019 Alineatul (5) din Articolul 122, Capitolul XI, Titlul IV a 
fost abrogat de Articolul III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 23 mai 2019, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 30 mai 2019 

(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice 
privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice se aprobă 
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

La data de 23-03-2018 Articolul 122 din Capitolul XI , Titlul IV a fost modificat de 
Punctul 41, Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 15 martie 2018, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 23 martie 2018 
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