
 

 

 

       Anexa nr.5 

 

             AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

             Unitatea fiscală *) .................................................................... 

             Serviciul/Biroul/Compartimentul .......................................... 

             Nr. ......................./...................... 

     

REFERAT 

privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme de venit 

Anul 20....... 

A. Prezentarea situaţiei contribuabilului 

 

1. Datele de identificare a contribuabilului  

Nume, prenume/Denumire ................................................................................. 

Cod de identificare fiscală .................................................................................. 

Domiciliul/Sediul ............................................................................................... 

2. Date privind pierderile înregistrate, potrivit art.106 alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, pe baza documentelor justificative prezentate de contribuabil 

 

LOCALITATEA.............................................. 

 

                                                 
*) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. 
**) Se va folosi sigla organului fiscal  emitent. 

 

Nr. 

crt. 

Produse 

vegetale/Animale 

Suprafaţa totală(ha) 

/număr total capete 

animale/familii de 

albine 

Suprafața afectată(ha) 

/efectivele de animale sau 

familii de albine afectate  

 

Gradul de afectare, potrivit  
Procesului-verbal de 

constatare și evaluare a 

pagubelor (%) 

0 1 2 3 4 

1 Cereale    

2 Plante oleaginoase    

3 Cartof    

4 Sfeclă de zahăr    

5 Tutun    

6 Hamei pe rod    

7 Legume în câmp    

8 Legume în spații protejate   
 

9 
Leguminoase pentru 

boabe 
  

 

10 Pomi pe rod    

11 Vie pe rod    

12 Arbuști fructiferi    

13 
Flori și plante 

ornamentale 
  

 

14 Vaci    

15 Bivolițe    

16 Oi    

17 Capre    

18 Porci pentru îngrășat   
 

19 Albine    

20 Păsări de curte    

SIGLĂ**) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

În situația în care, contribuabilul deține suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale, 

afectate de evenimentele prevăzute la art.106 alin.(5) din Legea nr.227/2015, pe raza mai multor 

localități, se va completa câte un tabel pentru fiecare localitate. 

 

Col.2 - se înscrie suprafața totală destinată producției agricole vegetale/numărul total de capete de 

animale/familii de albine deținute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau/și categorie de animale 

din cadrul unității administrativ-teritoriale afectată de evenimentele prevăzute la art.106 alin.(5) din 

Legea nr.227/2015, din formularul 221 ”Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe 

bază de norme de venit” (total col.2, secțiunea aferentă localității afectate de la Cap.III „Date pentru 

stabilirea venitului impozabil”). 

Col.3 – se înscriu suprafețele/efectivele de animale/familii de albine afectate de evenimentele prevăzute 

la art.106 alin.(5) din Legea nr.227/2015, potrivit documentelor justificative, prezentate de contribuabil. 

Col.4 – se înscrie gradul în care au fost afectate suprafețele destinate producției agricole vegetale 

/efectivele de animale/familiile de albine deținute, stabilit pentru fiecare categorie de produse vegetale 

și/sau categorie de animale prevăzute la col.1, potrivit „Procesului-verbal de constatare și evaluare a 

pagubelor”. 

 

3. Documente prezentate: 

- formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de norme 

de venit”, înregistrat sub nr. ............. din data .............; 

- documente justificative: 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

............ 

4. Alte constatări:  

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

B. Concluzii:  

 

Având în vedere următoarele:      

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

 

Se propune:  

 

Aprobarea/Respingerea cererii privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază 

de norme de venit pentru anul fiscal 20......, potrivit prevederilor art.106 alin.(5) din Legea nr.227/2015. 

 

Avizat: 

Şef compartiment specialitate, 

Nume, prenume 

……………………….… 

Data ……………………… 

Întocmit: 

Funcţie ......................................……, 

Nume, prenume 

........................................................... 

Data ………………………………… 

 



 

 

 

 


