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   REFERITOR LA ARENDAREA BUNURILOR AGRICOLE 
      * Informa�ii de interes pentru arenda�i �i arendatori  

- aplicabile cu 01.01.2014- 
 
 
 � Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, inclusiv 
cele aduse prin OUG nr. 102/2013 
 �  Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare 
 
  Prevederi din Codul Civil 
 � Pot fi arendate orice bunuri agricole, cum ar fi : 
 a) terenurile cu destina�ie agricol�, �i anume terenuri agricole productive - arabile, viile, 
livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbu�tii fructiferi, planta�iile de hamei �i duzi, p��unile 
împ�durite, terenurile ocupate cu construc�ii �i instala�ii agrozootehnice, amenaj�rile piscicole �i 
de îmbun�t��iri funciare, drumurile tehnologice, platformele �i spa�iile de depozitare care servesc 
nevoilor produc�iei agricole �i terenurile neproductive care pot fi amenajate �i folosite pentru 
produc�ia agricol�; 
 b) animalele, construc�iile de orice fel, ma�inile, utilajele �i alte asemenea bunuri destinate 
exploat�rii agricole.                              (art.1836 din  Codul Civil ) 
 
 � Contractul de arendare trebuie încheiat în form� scris�, sub sanc�iunea nulit��ii 
absolute. 
 Sub sanc�iunea unei amenzi civile stabilite de instan�a de judecat� pentru fiecare zi de 
întârziere, arenda�ul trebuie s� depun� un exemplar al contractului la consiliul local în a c�rui raz� 
teritorial� se afl� bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special �inut de 
secretarul consiliului local. 
 Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorial� a mai multor consilii locale, câte un 
exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a c�rui raz� teritorial� sunt situate 
bunurile arendate. 
 Dispozi�iile în materie de carte funciar� r�mân aplicabile. 
 Toate cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea �i publicitatea contractului de arendare 
revin arenda�ului.              (art. 1838 din Codul Civil) 
 

 
OBLIGA�II FISCALE  

 Prevederi din Codul fiscal 
 * În categoria veniturilor din cedarea folosin�ei bunurilor se cuprind �i veniturile din arendarea 
bunurilor agricole, din patrimoniul personal.                           (art. 61 CF �i pct. 133 NM) 
 
 * Contribuabilii  care  ob�in  venituri  din  arendarea bunurilor  agricole  din  
patrimoniul  personal  au  obliga�ia înregistrarii  contractului  încheiat  între  par�i,  precum  �i  a 
modific�rilor  survenite  ulterior,  în  termen  de  15  zile  de  la încheierea/producerea  
modificarii  acestuia,  la  organul  fiscal competent.            (art. 81 alin.2 din CF) 
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 * Începând cu 1 ianuarie 2014, impozitul pentru veniturile din arend� realizate de c�tre 
persoanele fizice se va re�ine la surs� de c�tre pl�titorii de venit (arenda�i), nemaiexistând 
posibilitatea op�iunii de determinare a venitului net din arend� în sistem real. (prin OUG nr. 102/2013 
se abrog� alineatul (26) al art. 62)  
   
 * Venitul net din arend� se stabile�te la fiecare plat� prin deducerea  din  venitul  brut  a  
cheltuielilor  determinate  prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 
 Venitul brut se stabile�te pe baza  raportului  juridic/contractului  încheiat  între  p�r�i  �i 
reprezint�  totalitatea  sumelor  în  bani  încasate  �i/sau echivalentul în lei al veniturilor în natura 
primite. 
 În cazul în care arenda se exprim� în natur�, evaluarea în lei se face pe baza pre�urilor 
medii ale produselor agricole, stabilite prin hot�râri ale consiliilor jude�ene ca urmare a 
propunerilor direc�iilor agricole. 
 Noutatea: În cazul în care pre�urile medii ale produselor agricole, stabilite prin hot�râre a 
consiliului jude�ean, au fost modificate în cursul anului fiscal de realizare a venitului (prin HCJ), 
noile pre�uri pentru evaluarea în lei a veniturilor din arend� exprimate în natur�, pentru 
determinarea bazei impozabile se aplic� începând cu data de 1 a lunii urm�toare comunic�rii 
acestora c�tre direc�iile generale regionale ale finan�elor publice. 
                                                                                                   (art. 62 alin.2^1, alin.2^2, alin.2^3) 
 
 * Impozitul  pe  veniturile  din  arend�  se  calculeaza  prin re�inere la sursa de catre pl�titorii 
de venit la momentul pl��ii  venitului,  prin  aplicarea  cotei  de  16%  asupra  venitului  net, 
impozitul fiind final.                                                      (art.62 alin.2^4)                   
 
 * Impozitul astfel calculat �i re�inut pentru veniturile din arenda se vireaza la bugetul de stat 
pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care a fost re�inut �i se declar� în formularul 
112.                                 (art.62 alin.2^5 ) 
 
 * Persoanele fizice nu au obliga�ia depunerii  declara�iei privind venitul realizat. 
                                                    (art.83 alin.3 lit.b^1) 
 
 * Persoanele fizice care realizeaz� venituri din arendare datoreaz� contribu�ia de asigur�ri  
sociale de s�n�tate pentru aceste venituri. 
 Persoanele care realizeaz� într-un an fiscal venituri de natura salariilor, pensiilor, sub forma 
indemniza�iilor de �omaj, venituri din activit��i independente, inclusiv cele pentru care impozitul se 
re�ine la surs�, din activit��i agricole, din cedarea folosin�ei bunurilor, venitul ob�inut de o 
persoan� fizic� din asocierea cu o microîntreprindere, f�r� s� dea na�tere unei persoane juridice 
�i din asocierile f�r� personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal, datoreaz� 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate asupra tuturor acestor venituri.                                                                                                 
             (art. 296^23, alin. (1) �i (3)) 
 
 * Baza lunar� de calcul al CASS pentru contribuabilii care realizeaz� venituri din arendarea 
bunurilor agricole în regim de re�inere la surs� a impozitului, este diferen�a dintre venitul brut �i 
cheltuiala deductibil� determinat� prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut. 
 PLAFON: Baza de calcul nu poate fi mai mic� decât un salariu de baz� minim brut pe �ar�, 
dac� acest venit este singurul asupra c�ruia se calculeaz� contribu�ia. Baza lunar� de calcul nu 
poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câ�tigul salarial mediu brut.  
 Încadrarea în plafonul maxim se face de c�tre pl�titorul de venit la momentul pl��ii venitului.
                             (art. 296^22 alin. (2^2), art. 296^24 alin (9) 
 
 * Contribuabilii care realizeaz� venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de re�inere 
la surs� a impozitului datoreaz� contribu�ie individual� de asigur�ri sociale de s�n�tate în cursul 
anului, pl�titorii de venituri având obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i vir�rii sumelor respective. 
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Sumele se vireaz� de c�tre pl�titorul de venit pân� la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în 
care au fost pl�tite veniturile. Declararea se face de c�tre pl�titorul de venit, prin depunerea 
formularului 212 - Declara�ia privind obliga�iile de plat� a contribu�iilor sociale, impozitului pe venit 
�i eviden�a nominal� a persoanelor asigurate.                
                                        (art. 296^24 alin. (4^2) �i (10) �i art. 296^19, alin. (2)) 
 
 * Stabilirea obliga�iilor anuale de plat� a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum 
�i încadrarea în plafonul minim �i în plafonul maxim se realizeaz� de organul fiscal 
competent, prin decizie de impunere anual�. 
                        (art. 296^25 alin. (2), (4) �i (4^1))
  
 Not�: 
 În cazul veniturilor din arendare realizate în anul 2013 pentru care determinarea venitului net 
anual a fost efectuat� în sistem real obliga�iile fiscale sunt cele prev�zute în legisla�ia în vigoare la 
data realiz�rii acestora.               (art. 94, alin. (14)) 
 
 
 
                                                              

 
�ef Administra�ie Adjunct Colectare 

Gabriela IONESCU 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit B�l�at Virginia/consilier superior/BSC/21.02.2014 


