
Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili

www.anaf.ro

SESIUNE DE ÎNDRUMARE ȘI
ASISTENȚĂ CONTRIBUABILI

27 aprilie 2016 

DEPUNEREA DECLARAȚIEI PRIVIND
VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA

de către persoanele care au realizat
venituri din activități agricole

în anul 2015
- FORMULARUL 200 -



Depunerea declaraţiei privind veniturile realizate din România
de către persoanele care au realizat venituri din

activități agricole în anul 2015
- sesiune de asistență și îndrumare online -

27.04.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Stiu ca trebuie depusa declaratia 221 pana pe
25  mai  cu  efectivul  de  animale  pe  care  il
detinem. Mai sunt si alte declaratii de depus in
afara de acesta declaratie? 

Referitor  la  întrebarea  dumneavoastră vă facem
cunoscut că aveți obligația de a depune doar formularul
221. 

2 un PFA inregistrat la Reg. Comertului, cod caen
0124 -cultivare fructe semintoase, care depune
anual  D221 si  este impus anual  pe norma de
venit mai are obligatia depunerii D200 pe anul
precedent? 

Formularul  200  nu  se  depune  pentru  veniturile din
activități agricole impuse la normă de venit, pentru care
impozitul este final.

3 veniturile  din  activitati  agricole,care  au  optat
pentru norme de venit,si depasesc plafonul de
100000 de euro, raman tot la norma de venit? 

Contribuabilii  care  obţin  doar  venituri  din  activităţi
agricole pentru care au fost stabilite norme de venit nu
au obligaţii contabile. 

4 Pfa desfaoara activitati de cultivarea cerealelor.
Cum  va  fi  impozitata?  Conform  normelor  de
venit?  Ce  declaratii  trebuie  sa  depuna  si  ce
termene sunt?Dar daca cultiva cerealele si le si
prelucreaza ? 

Venitul  din  cultivarea  cerealelor  reprezintă  venit  din
activităţi agricole şi se stabileşte pe bază de norme de
venit,  cu  excepţia  veniturilor  neimpozabile  în  limitele
stabilite  potrivit  art.  105  alin.  (2)  din  Codul  fiscal.
Contribuabilul  care  desfaşoară  o  activitate  agricolă
pentru care venitul se determină pe bază de normă de
venit  are  obligaţia  de  a  depune  anual  o  declaraţie
(formularul  221  -  Declaraţie  privind  veniturile  din
activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit), la
organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv
a  anului  fiscal,  pentru  anul  în  curs.
Veniturile  obtinute  din  valorificarea  cerealelor  în  altă
modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din
activităţi independente şi se supun regulilor de impunere
proprii categoriei respective. Pentru aceasta categorie de
venit se depune formularul 220 în termen de 30 de zile
de la data  începerii  activității și formularul 200  până în
data de 25 mai a anului următor realizării venitului. 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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