
 

 

DEPUNEREA ON-LINE A DECLARATIEI UNICE 

 
Unde gasesti aplicatia informatica a Declaratiei unice? 

 

Accesați site-ul www.anaf.ro domeniul Servicii online subdomeniul  Declaratii electronice 

sectiunea Descarcare declaratii rubrica Declaratie unica de unde se salveaza pe 

calculatorul personal soft A (varianta 2023). 

 

Unde gasesti informatii privind completarea Declaratiei unice? 

 

Instructiuni de completare a Declaratiei unice (OPANAF nr.2541/2022) se gasesc prin 

accesarea site-ului www.anaf.ro domeniul Asistenta contribuabili  subdomeniul Declararea 

obligatiilor fiscale sectiunea Toate formularele cu explicatii iar din tabelul deschis pe ecran se 

alege Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributii sociale datorate de persoanele 

fizice. 

Aplicatia contine campuri de avertizare, precum si informatii utile ajutatoare pentru 

completarea declaratiei. 

Dupa completarea declaratiei unice, aceasta se valideaza si se salveaza pe calculatorul 

personal. 

ATENTIE! In cazul in care nu primiti mesajul de validare, trebuie sa remediati erorile 

semnalate prin mesajul pe care il regasiti in agrafa din partea stanga sus a formularului de 

declaratie. Numai dupa remedierea erorilor se poate face o noua validare si salvare a 

declaratiei.  

Daca, nu intelegeti din mesaj natura erorilor, puteti sa obtineti explicatii si indrumare, de la 

personal specializat, accesand site-ul www.anaf.ro domeniul Asistenta Contribuabili  

subdomeniul Info publice  sectiunea Formular de contact  apasati butonul Alegeti categoria 

solicitarii  si selectati, dupa caz,  “Asistenta tehnica servicii informatice” sau “Asistenta si 

indrumare de specialitate in domeniul fiscal”, unde adresati intrebarea, la care atasati o 

captura a ecranului care contine erorile respective. 

 

Cum transmiti Declaratia unica? 

 

Dupa validarea si salvarea declaratiei pe calculatorul personal, accesand link-ul : 

https://declunica.anaf.ro sau  site-ul www.anaf.ro butonul Depunere Declaratie unica si alte 

formulare SPV – PF, se poate face transmiterea declaratiei utilizand nume utilizator si 

parola (cele pe care le folositi pentru accesarea contului personal din SPV) se introduce apoi 

codul de siguranta primit prin e-mail-ul personal, apoi se alege fisierul de declaratie 

completat si validat (de pe calculatorul personal) se ataseaza si se transmite. 

 

După transmiterea declaraţiei unice,  primiţi un mesaj pe adresa de e-mail comunicată de 

dvs., pentru verificarea recipisei pe https://www.anaf.ro/StareD112/ unde introduceţi indexul 

pe care il primiti in mesaj şi codul numeric personal.  

Recipisa poate contine mesajul de validare finala a declaratiei sau un mesaj cu erori care 

trebuie remediate. Dupa remedierea erorilor, se va relua procedura de transmitere a 

declaratiei.  

Declaraţia unica transmisa, semnată cu certificatul digital al MFP şi recipisa de validare, 

se regasesc în contul dumneavoastra din SPV sectiunea Mesaje.  
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