
DGFP Brasov - Serviciul Servicii pentru Contribuabili
 tel 0268-308443; http: // bv.finantepublice.ro

Care sunt 
veniturile 
agricole?

Impozitarea persoanelor fizice care realizeaz� venituri 
activit��i agricole, silvicultur� �i piscicultur� începând cu 

data de 1 februarie 2013 
conform Codului fiscal modificat prin OG nr. 8/2013

 La norm� de venit prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra unei 
norme de venit stabilite pe unitatea de suprafa�� (ha)/cap de 
animal/familie de albine. art. 73 alin. (1) �i (2) Cod fiscal

 În sistem real  - pentru acele activit��i pentru care nu s-au stabilt 
norme de venit (vezi pag 5-6, impozitul si contributiile datorându-se la 
fel ca in cazul veniturilor din silvicultura si piscicultura)  art. 71 alin. (5) Cod 
fiscal

Cum se 
impoziteaz� 

aceste 
venituri?

impozit 
pe venit
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I.Venituri din activit��i agricole

Ce venituri 
agricole 

NU se 
impoziteaz�

Exemple produse agricole vegetale: cereale pentru boabe (grâu, secar�, orz, ov�z, orez, porumb etc.), 
leguminoase boabe uscate (maz�re boabe, n�ut boabe, fasole boabe etc.), r�d�cinoase (cartofi, sfecl� 
de zah�r, sfecl� furajer� etc.), plante industriale (rapi��, floarea-soarelui, soia boabe, in pentru ulei - 
semin�e, tutun etc.), furaje verzi din teren arabil (porumb verde furajer, trifoi, lucern� etc.), legume 
cultivate în câmp (varz�, spanac, salat� verde, pepeni, vinete, castrave�i, ardei, dovlecei, morcovi etc.)

A. Impozitul pe venit

Veniturile ob�inute din valorificarea produselor în alt� modalitate decât în stare natural� (de ex. 
vânzare branz�, pastram� etc.) reprezint� venituri din activit��i independente �i se supun regulilor 
de impunere proprii acestei categorii  (sistem real sau norma venit, dupa caz)

Produse culese din flora s�lbatic�, exclusiv masa lemnoas�. În cazul 
masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate 
din exploatarea �i valorificarea acesteia în volum de maximum 20 
mc/an din p�durile pe care contribuabilii le au în proprietate;
 Produse capturate din fauna s�lbatic�, cu excep�ia celor realizate din 
activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor 
cap. II "Venituri din activit��i independente"; 
 Veniturile ob�inute din exploatarea p��unilor �i fâne�elor naturale;
 Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee �i leguminoase 
pentru produc�ia de mas� verde destinate furaj�rii animalelor pentru 
care venitul se determin� pe baza normelor de venit �i a celor 
prev�zute la art. 72 alin. (2) nu genereaz� venit impozabil.
Veniturile din activt��ile agricole în limitele prev�zute în tabelul de la 
pagina urm�toare 

art. 72 alin. (1) - (4) Cod fiscal

Veniturile ob�inute, individual sau într-o form� de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea planta�iilor viticole, pomicole, arbu�tilor fructiferi �i altele 
asemenea;
c) cre�terea �i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor 
de origine animal�, în stare natural�. art.71 alin. (1) Cod fiscal
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 Produse vegetale  Suprafa�a în limita c�reia veniturile 
ob�inute sunt neimpozabile

Cereale pân� la 2 ha
Plante oleaginoase pân� la 2 ha

Cartof pân� la 2 ha 
Sfecla de zah�r  pân� la 2 ha

Tutun   pân� la 1 ha
Hamei pe rod pân� la 2 ha

Legume în câmp pân� la 0,5 ha 
Legume în spa�ii protejate pân� la 0,2 ha

Leguminoase pentru boabe pân� la 1,5 ha 
Pomi pe rod pân� la 1,5 ha 
Vie pe rod pân� la 0,5 ha

Flori �i plante ornamentale pân� la 0,3 ha
 Animale Nr. de capete/Nr. de familii de albine  în 

limita c�reia veniturile ob�inute sunt 
neimpozabile

Vaci �i bivoli�e pân� la 2 
Ovine �i caprine pân� la 10

Porci pentru îngr��at pân� la 6

Albine pân� la 50 de familii

P�s�ri de curte pân� la 100

Veniturile neimpozabile  art. 72, art. 73 Cod fiscal

Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de c�tre direc�iile 
pentru agricultur� jude�ene �i se aprob� �i se public� de c�tre direc�iile 
generale regionale ale finan�elor publice teritoriale ale Ministerului Finan�elor 
Publice.

Prin noile prevederi introduse prin OG nr.8/2013:
 - veniturile din agricultur�, neimpozabile pân� la data de 1 februarie 2013, devin 
impozabile începând cu aceast� dat�;
 - este eliminat� impozitarea prin re�inerea a 2%asupra valorii produselor agricole 
ob�inute dup� recoltare, în stare natural�, de pe terenurile agricole proprietate 
privat� sau luate în arend�, c�tre unit��i specializate pentru colectare, unit��i de 
procesare industrial� sau c�tre alte unit��i, pentru utilizare ca atare. 
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Obliga�ii declarative ale contribuabililor:

Impozitul anual este 16% din norma anual� de venit.
Persoanele care desf��oar� o activitate agricol� pentru care venitul se 
determin� pe baz� de norm� de venit trebuie s� depun� anual o declara�ie la 
organul fiscal de domiciliu (formular 221), pân� la data de 25 mai inclusiv a 
anului fiscal, pentru anul în curs. 

În cazul în care activitatea se desf��oar� în cadrul unei asocieri f�r� 
personalitate juridic�, obliga�ia depunerii declara�iei la organul fiscal competent 
revine asociatului care r�spunde pentru îndeplinirea obliga�iilor asocia�iei fa�� 
de autorit��ile publice în cadrul aceluia�i termen. Anexa declara�iei depus� de 
asociatul desemnat va cuprinde �i cota de distribuire ce revine fiec�rui 
membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
art. 74 alin. (1) �i (2) Cod fiscal

Nu au obliga�ii de declarare pct. 14911 din normele metodologice la art. 72

a) persoanele fizice/membrii asocierilor f�r� personalitate juridic� pentru 
terenurile necultivate, pentru cele cultivate cu plante furajere graminee �i 
leguminoase pentru produc�ia de mas� verde, precum �i pentru p��uni �i 
fâne�e naturale, destinate furaj�rii animalelor de�inute de contribuabilii 
respectivi pentru care venitul se determin� pe baza normelor de venit �i 
animalelor pentru care nu se datoreaz� impozit

b) contribuabilii arendatori, care realizeaz� venituri din arend�
c) contribuabilii care ob�in venituri din activit��i agricole  din suprafe�ele de 

teren/animaleleîcare se încadreaz� în limitele stabilite potrivit tabelului 
prev�zut anterior;

d) contribuabilii, pentru modific�rile intervenite dup� data de 25 mai a anului 
fiscal în cazul suprafe�elor cultivate/capete de animale/familii de albine.

Obliga�ii de plat� ale contribuabililor:

Pe baza declara�iei depuse, organul fiscal stabile�te impozitul anual 
datorat �i emite decizia de impunere.
Plata impozitului anual se efectueaz� c�tre bugetul de stat în dou� rate 
egale, astfel:    a) 50% din impozit pân� la data de 25 octombrie inclusiv;
    b) 50% din impozit pân� la data de 15 decembrie inclusiv.
art. 74 alin. (4) - (6) Cod fiscal

Persoanele fizice pot efectua plata acestor obliga�ii fiscale direct la 
agentii fiscali de la primarii corespunz�toare localit��ii în care î�i au 
domiciliul fiscal, dac� sunt îndeplinite cumulativ urm�toarele condi�ii:

- în localitatea unde î�i au domiciliul fiscal nu exist� o unitate teritorial� a ANAF;
- între unitatea administrativ-teritorial�, prin primar, �i Direc�ia general� regional� a 
finan�elor publice Bra�ov (DGRFP Bra�ov) s-a încheiat un protocol în acest scop.

Lista unit��ilor administrativ- teritoriale care au încheiat protocolul cu DGRFP este 
publicat� pe site-ul DGRFP Bra�ov http://finantepublice.ro, la sec�iunea Informa�ii 
contribuabili
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B.Contribu�iile sociale obligatorii
PERSOANELE CARE REALIZEAZ� VENITURI DIN ACTIVIT��I AGRICOLE 
(impozitate la norm� de venit sau in sistem real) NU DATOREAZ� CONTRIBU�IA 
DE ASIGUR�RI SOCIALE (CAS - CONTRIBU�IA PENTRU PENSII) - Nu depun 
declara�ia 600 art. 29623 alin. (1) Cod fiscal

PERSOANELE CARE REALIZEAZ� VENITURI DIN ACTIVIT��I AGRICOLE 
impozitate la norm� de venit - DATOREAZ� (chiar dac� mai ob�in �i alte venituri) 
CONTRIBU�IA DE ASIGUR�RI SOCIALE DE S�N�TATE (CASS) DOAR 
PENTRU VENITURILE AGRICOLE IMPOZABILE (vezi pag. 2) CONFORM 
PREVEDERILOR DE MAI JOS 
impozitate în sistem real - DATOREAZ� (chiar dac� mai ob�in �i alte venituri) 
CONTRIBU�IA DE ASIGUR�RI SOCIALE DE S�N�TATE (CASS) CONFORM 
PREVEDERILOR de la pag. 5-6

 art. 29621 alin. (1) lit. g), h) art. 29621alin. (2) art. 29623 alin. (3) Cod fiscal

Contribu�ia lunar� de asigur�ri sociale de s�n�tate este de 
5,5% din valoarea lunar� a normei de venit (valoarea anual� 
prev�zut� la pag. 2 raportat� la cele 12 luni ale anului) 

art. 29622 alin. (3), art. 29626 Cod fiscal

PLAFON - în cazul persoanelor care realizeaz� numai 
venituri din activit��i agricole �i nu fac parte din familiile 
beneficiare de ajutor social, dac� valoarea lunar� a normei de 
venit este sub nivelul minim brut pe �ar� (primele 6 luni din 
2014 - 850 lei, ultimele 6 luni - 900 lei), contribu�ia lunar� de 
asigur�ri sociale de s�n�tate este de 5,5% din o treime din 
salariul de baz� minim brut pe �ar� (5,5% x 283 lei = 16 lei 
lunar pentru primele 6 luni din 2014, 5,5% x 267 lei =17 lei 
lunar pentru urm�toarele luni din anul 2014) art. 29622 alin. (6) Cod fiscal

Cum se 
calculeaz� 
contribu�ia 
de asigur�ri 
de s�n�tate 
datorat� ?

Cum se 
pl�te�te

contribu�ia de 
asigur�ri de 
s�n�tate ?

Organul fiscal emite decizie de impunere privind 
contribu�ia datorat� în baza formularului 221 depus de 
contribuabili  - vezi pag 3 - iar plata se va face în dou� rate 
egale, odat� cu impozitul pe venit datorat, astfel:

    a) 50% din contribu�ia anual� pân� la data de 25 
octombrie inclusiv;

    b) 50% din contribu�ia anual� pân� la data de 15 
decembrie inclusiv.

art. 29625 alin. (21) Cod fiscal

Încadrarea în plafonul de mai sus se face de c�tre 
organul fiscal, dup� încheierea anului fiscal, pe baza 
declara�iilor fiscale. art. 29624 alin. (9) Cod fiscal 4/6
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Obliga�ii declarative �i de plat� ale contribuabililor:

Depunerea unei declara�ii estimative de venit la începerea activit��ii/ulterior 
dac� se dore�te modificarea pl��ilor anticipate (Formular 220), în care se 
înscriu veniturile �i cheltuielile estimate a se realiza în anul începerii 
activit��ii/anul în curs �i în baza c�reia organul fiscal stabile�te pl��ile              
anticipate prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual estimat �i      
emite decizia de impunere.
Pl��ile anticipate se achit� în se efectueaz� în 4 rate egale, pân� la data de 
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, pe baza deciziei privind pl��ile 
anticipate.
 Depunerea la organul fiscal a declara�iei privind venitul anual realizat 
(Formular 200) pân� la data de 25 mai inclusiv a anului urm�tor celui de 
realizare a venitului. Impozitul anual datorat se calculeaz� de organul fiscal, 
pe baza datelor din Declara�ia 200, �inându-se cont de pl��ile anticipate 
efectuate în cursul anului. Diferen�ele de impozit r�mase de achitat conform 
deciziei de impunere anuale emise de organul fiscal se pl�tesc în termen 
de cel mult 60 de zile de la data comunic�rii deciziei de impunere

Titlul III Impozit pe venit, cap. 2 "Venituri din activit��i independente", cap. 10 "Venitul net anual impozabil Cod fiscal

II.Venituri din silvicultur� �i piscicultur�

În sistem real - prin conducerea evidentei contabile in partida 
simpl�, determinarea venitului net anual si aplicarea cotei de 
impozit de 16 % asupra acestuia.  art. 71 alin. (3) Cod fiscal, Titlul III Impozit 
pe venit, cap. 2 "Venituri din activit��i independente", cap. 10 "Venitul net anual impozabil

Cum se 
impoziteaz� 

aceste 
venituri?

A. Impozitul pe venit

B. Contribu�iile sociale obligatorii
PERSOANELE CARE REALIZEAZ� VENITURI DIN SILVICULTUR� �I 
PISCICULTUR� NU DATOREAZ� CONTRIBU�IA DE ASIGUR�RI SOCIALE 
(CAS - CONTRIBU�IA PENTRU PENSII) Nu depun declara�ia 600 
art. 29623 alin. (1) Cod fiscal

PERSOANELE CARE REALIZEAZ� VENITURI DIN SILVICULTUR� �I 
PISCICULTUR� DATOREAZ� CONTRIBU�IA DE ASIGUR�RI SOCIALE DE 
S�N�TATE (CASS)  (chiar dac� mai realizeaz� �i alte venituri)
art. 29621 alin. (1) lit. h) art. 29621alin. (2) art. 29623 alin. (3) Cod fiscal

Care sunt 
veniturile din 
silvicultur� �i 
piscicultur�?

Veniturile ob�inute din recoltarea �i valorificarea produselor 
specifice fondului forestier na�ional, respectiv a produselor 
lemnoase �i nelemnoase, precum �i cele ob�inute din 
exploatarea amenaj�rilor piscicole. art. 71 alin. (2) Cod fiscal
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Actualizat de Serviciul Servicii pentru Contribuabili, DGRFP Brasov  si publicat la 09..05.2014

Cum se 
calculeaz� 
contribu�ia 
de asigur�ri 
de s�n�tate 
datorat� ?

Cum se 
pl�te�te

contribu�ia de 
asigur�ri de 
s�n�tate ?

Contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate se determin� prin 
aplicarea  cotei de 5,5% asupra bazei lunare de calcul care 
este reprezentat� de diferen�a dintre totalul veniturilor 
încasate �i cheltuielile efectuate în scopul realiz�rii acestor 
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribu�ii sociale, 
raportat� la cele 12 luni ale anului. art 29624 alin. (4), art. 29626 Cod fiscal  

PLAFON - în cazul persoanelor care realizeaz� numai venituri din silvicultur� 
�i piscicultur� �i nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, dac� 
baza lunar� de calcul este sub nivelul minim brut pe �ar� (primele 6 luni din 
2014 - 850 lei, ultimele 6 luni - 950 lei), contribu�ia lunar� de asigur�ri 
sociale de s�n�tate este de 5,5% din o treime din salariul de baz� minim 
brut pe �ar� (5,5% x 283 lei = 16 lei lunar pentru primele 6 luni din 2014, 
5,5% x 267 lei =17 lei lunar pentru urm�toarele luni din anul 2014)
art. 29622 alin. (6) Cod fiscal

Plata contribu�iei de asigurare sociale de s�n�tate se 
efectueaz� anticipat, în cursul anului, cu regularizarea 
sumelor datorate anual:

Astfel, în baza declara�iei de venit estimat - Formular 
220)/declara�iei de venit realizat -Formular 200 organul 

fiscal emite decizie de impunere pentru pl��i anticipate în care stabile�te 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� anticipat �i termenele 
de plat�.

Plata se efectueaz�  în 4 rate egale, pân� la data de 25 inclusiv a ultimei 
luni din fiecare trimestru.

Dup� încheierea anului fiscal, în baza declara�iei privind venitul realizat 
depus� de contribuabili (Formular 200), organul fiscal efectueaz� dup� 
caz încadrarea în plafonul mai sus prev�zut �i stabile�te prin decizia de 
impunere anual� obliga�ia anual� de plat� a contribu�iei de asigur�ri 
sociale de s�n�tate �i, �inând cont de pl��ile f�cute în cursul anului, 
contribu�ia care mai trebuie achitat� ori care trebuie restituit�.

Plata contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate stabilit� prin decizia 
de impunere anual� se efectueaz� în termen de cel mult 60 de zile de la 
data comunic�rii deciziei, iar sumele achitate în plus se compenseaz� sau 
se restituie potrivit prevederilor Codului de procedur� fiscal�.

! La determinarea venitului anual baz� de calcul al contribu�iei de 
asigur�ri sociale de s�n�tate NU se iau în considerare pierderile fiscale 
anuale.

art. 29624 alin. (1), (2), (4) �i (9), art. 29625 Cod Fiscal

Pentru veniturile din activit��i agricole prev�zute în prima pagina, impozitate în 
sistem real, se aplic� acelea�i reguli, precizate mai sus, de determinare, 
declarare �i plat� a impozitului pe venit �i a contribu�iei de s�n�tate.
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