
   
 
 

       
   
 
 
 
                                                                                                                                
 
 
Către   :CABINET PREŞEDINTE                   
În atenţia :Domnului Şerban POP, Preşedintele Agenţiei Naţionale de  

Administrare Fiscală 
Ref.  :Referat de aprobare a ordinului preşedintelui Agenţiei                   

Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea 
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi 
conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare 

 
Data :             
De la :Domnul Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU, Vicepreşedintele                    

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală   
  

Nr. înregistrare :  
 

 
Venitul net din activităţile agricole prevăzute la art.71 lit.a) - c) din Codul 

fiscal se stabileşte pe bază de norme de venit, în cazul în care contribuabilii nu au 

optat pentru determinarea venitului net în sistem real. În vederea stabilirii normelor 

de venit, persoanele fizice declară în formularul 221 "Declaraţie privind veniturile 

din activităţi agricole impuse pe norme de venit", o serie de informaţii privind 

activitatea desfăşurată, referitoare la natura activităţii, suprafaţa cultivată, 

încadrarea localităţii în zone de fertilitate, etc. 

Având în vedere propunerile transmise de Direcţia Legislaţie Impozite 

Directe şi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fundamentate pe baza  

situaţiilor prezentate de Direcţiile pentru Agricultură Judeţene, din care rezultă 

faptul că, veniturile realizate din activitatea de cultivare şi valorificare a florilor, 

legumelor şi zarzavaturilor sunt influenţate de tehnologia de cultură, s-a impus 

detalierea activităţilor respective în funcţie de acest criteriu. 

 Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune ca, în conţinutul 

formularului 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe 

norme de venit", aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr.52/2012, activităţile privind cultivarea şi valorificarea florilor, 
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legumelor şi zarzavaturilor să se detalieze în funcţie de următoarele tehnologii de 

cultură: sere, solarii şi sistem irigat.  

 

Pentru motivele arătate, s-a întocmit proiectul de ordin alăturat, cu ale cărui 

prevederi, dacă sunteţi de acord, vă propunem a-l semna. 

 

 

 Cu deosebită consideraţie, 
 
 
 
 
    Mihai GOGANCEA-VĂTĂŞOIU, 

                  Vicepreşedinte  

 

 


