
Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală  nr. 530/2014 
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 
52/2012 pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la titlul III 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 247 din 
07.04.2014 

 
În temeiul prevederilor: 
‐ art.  11 alin.  (3) din  Hotărârea  Guvernului  nr.  520/2013  privind  organizarea  şi 

funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală; 
‐ art. 5 alin. (4), art. 71‐74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
‐ art.  228 alin.  (2) şi (2^1) din  Ordonanța  Guvernului nr.  92/2003 privind Codul  de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: 
 
Art. I. 
Ordinul preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru 

aprobarea  modelului  şi  conținutului  unor  formulare  prevăzute  la titlul  III din  Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea  I, nr. 72 din 
30 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 1 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins: 
"f) 221 «Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme 

de venit», cod 14.13.01.13/9;". 
2. La anexa nr. 1, formularul 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole 

impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9, se modifică şi se  înlocuieşte cu  formularul 
prevăzut în anexa nr. 1. 

3. La anexa nr. 1,  formularul  "Situație privind modul de  stabilire a venitului net pe 
baza  normelor  de  venit"  din  anexa  nr.  1  la  formularul  260  "Decizie  de  impunere  privind 
plățile  anticipate  cu  titlu de  impozit pe  venit/contribuții de  asigurări  sociale de  sănătate, 
precum  şi  privind  obligațiile  de  plată  cu  titlu  de  contribuții  de  asigurări  sociale",  cod 
14.13.02.13./3a, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 2. 

4. La anexa nr. 2, instrucțiunile de completare a formularului 221 "Declarație privind 
veniturile din activități agricole impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9, se modifică 
şi se înlocuiesc cu instrucțiunile prevăzute în anexa nr. 3. 

5. La  anexa nr.  4 "Caracteristicile  de  tipărire, modul  de  difuzare,  de  utilizare  şi  de 
păstrare a formularelor", litera h) va avea următorul cuprins: 

"h) Denumire: «Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de 
norme de venit (formularul 221)» 

1. Cod: 14.13.01.13/9 
2. Format: A4/t4 
3. U/M: seturi 
4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele fețe. 
5. Se difuzează gratuit. 
6. Se  utilizează  la  declararea  suprafețelor  destinate  producției  vegetale  şi/sau 

animalelor/familiilor  de  albine  deținute,  pentru  fiecare  localitate  pe  raza  căreia  se 
desfăşoară activitatea agricolă impusă pe bază de norme de venit. 

7. Se întocmeşte în două exemplare de către: 



‐ persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole în mod individual sau 
de împuterniciții fiscali ai acestora; 

‐ responsabilul  asocierii,  în  cazul  în  care  activitatea  se  desfăşoară  în  cadrul  unei 
asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice. 

8. Circulă: 
‐ originalul, la organul fiscal definit prin ordin; 
‐ copia, la contribuabil. 
9. Se arhivează la dosarul contribuabilului/asocierii." 
6. La anexa nr. 4, litera o) va avea următorul cuprins: 
"o) Denumire: «Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de 

venit»  şi  «Situație  privind  stabilirea  contribuției  lunare  de  asigurări  sociale  de 
sănătate/contribuției  lunare de asigurări sociale»  [anexa nr. 1  şi anexa nr. 2  la  formularul 
260, prevăzut la lit. n)] 

1. Format: A4/t1 
2. Caracteristici de tipărire: 
‐ se tipăreşte pe o singură față; 
‐ se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare. 
3. Se difuzează gratuit. 
4. Se utilizează potrivit situației specifice a contribuabilului: 
‐ la stabilirea normei de venit în cazul contribuabililor care desfăşoară două sau mai 

multe activități comerciale impuse pe baza normelor de venit sau la stabilirea venitului anual 
în cazul contribuabililor care desfăşoară activități agricole impuse pe baza normelor de venit 
şi  care  dețin  suprafețe  destinate  producției  agricole  vegetale/animale  în  localități  diferite 
(anexa nr. 1 «Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit»); 

‐ la stabilirea contribuției  lunare de asigurări sociale de sănătate/contribuției  lunare 
de asigurări sociale  (anexa nr. 2 «Situație privind stabilirea contribuției  lunare de asigurări 
sociale de sănătate/contribuției lunare de asigurări sociale»). 

5. Se întocmeşte ca anexă la formularul 260. 
6. Circulă şi se arhivează împreună cu formularul 260." 
Art. II. 
Anexele nr. 1‐3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
Art. III. 
Direcția  generală  proceduri  pentru  administrarea  veniturilor,  Direcția  generală  de 

tehnologia  informației  din  cadrul  Agenției  Naționale  de  Administrare  Fiscală,  precum  şi 
direcțiile  generale  regionale  ale  finanțelor  publice  vor  duce  la  îndeplinire  prevederile 
prezentului ordin. 

Art. IV. 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Preşedintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, 

Gelu‐Ştefan Diaconu 
Bucureşti, 27 martie 2014. 
Nr. 530. 



I. DATE  DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI / ASOCIERII F R  PERSONALITATE JURIDIC

Cod  14.13.01.13/9
Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Nume, 

prenume / 

Denumire

Strad Num r

Jude /Sector  

Cod po talLocalitate

Telefon

E-mail

Fax

Bloc Scar Etaj Ap.

Cod de identificare fiscal

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF URAT  

 1. Forma de  

      organizare :

2.  Num r  

     asocia i
Individual

 3. Contractul 

     de asociere :
 Data Num r

III. DATE  PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngr at 

6. Albine

7. P s ri de curte

Anul

Declara ie rectificativ

Se completeaz  cu X în cazul declara iilor rectificative

DECLARA IE  
privind veniturile din activit i agricole 

impuse pe baz  de norme de venit

Anexa nr.1 

221 

Declar c  nu fac parte dintr-o familie beneficiar  de ajutor social

I. DATE  DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI / ASOCIERII F R  PERSONALITATE JURIDIC

Cod  14.13.01.13/9
Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Nume, 

prenume / 

Denumire

Strad Num r

Jude /Sector  

Cod po talLocalitate

Telefon

E-mail

Fax

Bloc Scar Etaj Ap.

Cod de identificare fiscal

II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF URAT  

 3. Contractul 

      de asociere :
 Data Num r

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

Anul

Declara ie rectificativ

Se completeaz  cu X în cazul declara iilor rectificative

Anexa nr.1 

221 

  

Activitatea desf urat  pe raza localit ii ............................................................ 

  

......................................................................... din jude ul...........................................

A.

Asociere f r   

personalitate juridic  

Op iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile *)

  Dac  de ine i suprafe e destinate produc iei agricole vegetale / animale pe raza  unei singure localit i, completa i numai tabelul  III.A  
  *) Se bifeaz  numai  de c tre contribuabilii care de in suprafe e destinate produc iei agricole vegetale / animale pe raza mai multor localit i, în vederea stabilirii  
    localit ii / localit ilor unde vor beneficia  de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, prev zute  pentru fiecare grup  de produse vegetale / animale.

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngr at 

6. Albine

7. P s ri de curte

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

  

Activitatea desf urat  pe raza localit ii ................................................................. 

  

........................................................................... din jude ul...............................................

B.

Op iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile *)



IV. DATE PRIVIND ASOCIA II I COTA DE DISTRIBUIRE DIN VENITUL IMPOZABIL CALCULAT LA NIVELUL    

       ASOCIERII **) 

Nr.

crt.
Nume i prenume asociat

Cod numeric personal /  

Num r de identificare fiscal
Domiciliul

Cota de distribuire din 

venitul impozabil  

al  asocierii  

(%)

0 1 2 3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

**) Se completez  în cazul asocierilor f r  personalitate juridic .

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngr at 

6. Albine

7. P s ri de curte

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

  

Activitatea desf urat  pe raza localit ii .............................................................. 

  

............................................................................ din jude ul...........................................

C.

Op iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile *)

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngr at 

6. Albine

7. P s ri de curte

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete animale / 

familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

  

Activitatea desf urat  pe raza localit ii .................................................................. 

  

................................................................................ din jude ul...........................................

D.

Op iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile *)



Sub sanc iunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Nr. înregistrare: Data:Loc rezervat organului fiscal

Nr.

crt.
Nume i prenume asociat

Cod numeric personal /  

Num r de identificare fiscal
Domiciliul

Cota de distribuire din 

venitul impozabil  

al  asocierii  

(%)

0 1 2 3 4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Cod de identificare fiscal  

V. DATE DE IDENTIFICARE  A ÎMPUTERNICITULUI / RESPONSABILULUI ASOCIERII

Nume, prenume/Denumire

Cod po tal

Strad Num r

Jude /Sector Localitate

Telefon Fax

Bloc Scar Etaj Ap.

E-mail

Anexele nr.                      -                         fac parte integrant  din prezenta declara ie.

Semn tur  contribuabil
Semn tur  împuternicit/ 

responsabil asociere

  În situa ia în care de ine i suprafe e destinate produc iei agricole vegetale / animale în mai mult de patru localit i, completa i i Anexa la Declara ia privind  
  veniturile din activit i agricole impuse pe baz  de norme de venit. 
  



Anul

Cod 14.13.01.13/9

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

  

 ANEXA nr.            
 la  Declara ia privind  
 veniturile  din activit i agricole    

 impuse pe baz  de norme de venit 

Cod de identificare fiscal  

III. DATE  PENTRU STABILIREA VENITULUI IMPOZABIL (anex )

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete 

animale / familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngr at 

6. Albine

7. P s ri de curte

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete 

animale / familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

Op iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile *)

  

 Activitatea desf urat  pe raza localit ii .................................................................. 

  

......................................................................... din jude ul...................................................

   Anexa se completeaz  numai în situa ia în care de ine i suprafe e destinate produc iei agricole vegetale / animale în mai mult de patru localit i.

Semn tur  împuternicit / responsabil asociereSemn tur  contribuabil

   Prezenta anex  face parte integrant  din formularul 221 "Declara ie privind  veniturile din activit i agricole impuse pe baz  de norme de venit". 

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

 *) Se bifeaz  numai de c tre contribuabilii care de in suprafe e destinate produc iei agricole vegetale / animale  pe raza mai multor localit i, în vederea stabilirii    
  localit ii / localit ilor  unde vor  beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, prev zute  pentru fiecare grup  de produse vegetale / animale.

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete 

animale / familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngr at 

6. Albine

7. P s ri de curte

Nr.

crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E

Total suprafa

(ha)

0 1 2

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfecl  de zah r

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spa ii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbu ti fructiferi

13. Flori i plante ornamentale

Nr.

crt.
 A N I M A L E

Num r total capete 

animale / familii de albine

0 1 2

1. Vaci

2. Bivoli e 

3. Oi  

4. Capre

Op iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile *)

  

 Activitatea desf urat  pe raza localit ii .................................................................. 

  

......................................................................... din jude ul...................................................



 
Anexa nr.2 

 
 
 
 
Anexa nr.1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situaţie 
privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit 

 
 

 
 A. Activităţi comerciale *) 

 

Nr. 
crt. 

Cod 
CAEN 

Locul de 
desfăşurare a 

activităţii 

Norma de venit 
corespunzătoare 

activităţii **) 
(lei) 

Norma de venit stabilită pe 
baza coeficienţilor de 

corecţie 
(lei) 

0 1 2 3 4 
1     
2     
3     

.....     
Total venit net determinat pe baza 
normelor de venit 

  

 
 
 
 B. Activităţi agricole*) 
 

 
 
 
Prezenta constituie anexă la formularul 260 “Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale” nr. ....... pe anul ........ 
 
 
*)  Se generează, după caz, în funcţie de activitatea desfăşurată de contribuabil. 
**) Activităţi prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor 
independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii 
care realizează venituri comerciale, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Nr. 
crt. 

Produse 
vegetale/Animale 

Localitatea pe raza căreia 
se află 

terenul/animalele/familiile 
de albine 

Suprafaţă(ha) 
/număr capete 
animale/familii 

de albine 

Norma de 
venit pe 

unitatea de 
suprafaţă 

(ha)/cap de 
animal/familie 

de albine 
(lei) 

Venit 
anual 
(lei) 

0 1 2 3 4 5  
(col.3xcol.4)

1      
2      
3      

.....      
Total venit anual determinat pe baza normelor de venit  

CNP/NIF  



 

 

Anexa nr.3 
  

 

 

Instrucţiuni de completare  

a formularului 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe 

bază de norme de venit", cod 14.13.01.13/9 

 

 
I. Depunerea declaraţiei 

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care 

realizează, în mod individual, venituri impozabile din România, din activităţi agricole 

pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din: 

a) cultivarea produselor agricole vegetale;  

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele 
asemenea; 

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de 

origine animală, în stare naturală. 

În cazul în care, activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază 

de norme de venit se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, 

obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde 

pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.  

Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate 

producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite, vor completa la secţiunea III 

„Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate cu 

datele referitoare la activitatea desfăşurată. În situaţia în care, tabelele de la secţiunea 

III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” din formular nu sunt suficiente pentru 

declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o 

activitate agricolă (contribuabilul/ asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe 

destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de patru localităţi), 

contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul „Anexa 

nr..... la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de 

venit”, care se ataşează la declaraţie.  

Veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor de venit, sunt 

neimpozabile în limitele prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal: 

 



 

 

Nr. 
crt. 

 
Categoria 

Plafon neimpozabil 
(suprafeţele şi numărul de 

animale/familii de albine pentru care 
nu există obligaţia depunerii 

declaraţiei) 
0 1 2 
I. Produse vegetale Suprafaţă 
1 Cereale până la 2 ha, inclusiv 
2 Plante oleaginoase până la 2 ha, inclusiv 
3 Cartof până la 2 ha, inclusiv 
4 Sfeclă de zahăr până la 2 ha, inclusiv 
5 Tutun până la 1 ha, inclusiv 
6 Hamei pe rod până la 2 ha, inclusiv 
7 Legume în câmp până la 0,5 ha, inclusiv 
8 Legume în spaţii protejate până la 0,2 ha, inclusiv 
9 Leguminoase pentru boabe până la 1,5 ha, inclusiv 
10 Pomi pe rod până la 1,5 ha, inclusiv 
11 Vie pe rod până la 1 ha, inclusiv 
12 Arbuşti fructiferi până la 1 ha, inclusiv 
13 Flori şi plante ornamentale până la 0,3 ha, inclusiv 

II. Animale Număr capete/ 
număr de familii de albine 

1 Vaci  până la 2, inclusiv 
2 Bivoliţe până la 2, inclusiv 
3 Oi până la 50, inclusiv 
4 Capre până la 25, inclusiv 
5 Porci pentru îngrăşat până la 6, inclusiv 
6 Albine până la 75 de familii, inclusiv 
7 Păsări de curte până la 100, inclusiv 

 
 În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la 

încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă 

de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale/familiile de albine 

însumate în cadrul grupei respective. 

Atenţie: În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi 

desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul 

neimpozabil se acordă la nivelul asocierii. 

Veniturile din activităţi agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit se 

supun impunerii potrivit prevederilor Capitolului II  “Venituri din activităţi independente” 

de la Titlul III „Impozitul pe venit” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole  în 

altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi 

se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. 

Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate 

din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/ familie 

de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi 

deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi 



 

 

pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri 

din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor 

fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare 

suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/ familie de albine, se atribuie 

contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. 

 Declaraţia nu se depune pentru: 

- persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică ce deţin cu 

orice titlu suprafeţe de teren destinate producţiei agricole, pentru cele necultivate, 

pentru cele cultivate cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de 

masă verde precum şi pentru păşuni şi fâneţe naturale, destinate furajării animalelor 

deţinute de contribuabilii respectivi, pentru care venitul se determină pe baza normelor 

de venit şi a celor prevăzute la art.72 alin.(2) din Codul fiscal; 

- contribuabilii arendatori, care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor 

supuse impunerii potrivit prevederilor Cap.IV “Venituri din cedarea folosinţei bunurilor” 

de la  titlul III ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal; 

- contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară 

activitatea în mod individual, în limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art.72 alin. 

(2) din Codul fiscal, inclusiv în cazul în care veniturile sunt obţinute din exploatarea 

bunurilor deţinute în comun sau în devălmăşie şi sunt atribuite conform pct.149^12 din 

Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, date în aplicarea art.73 din Codul fiscal. 

Suprafeţele de teren/animalele respective sunt considerate din punct de vedere fiscal 

ca fiind incluse în patrimoniul personal şi generează venituri neimpozabile conform art. 

42 lit. g) din Codul fiscal; 

- contribuabilii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.71 alin.(1) din Codul 

fiscal şi pentru care veniturile din activităţi agricole sunt impuse pe bază de normă de 

venit, după data de 25 mai a anului fiscal în care s-a produs evenimentul pentru 

veniturile realizate după 25 mai şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv; 

- persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul net se 

determină pe bază de norme de venit, în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.  

 1. Termenul de depunere a declaraţiei 

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene: 

 - până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind 

suprafaţa cultivată/cap de animal/familie de albine deţinută/deţinut la data declarării. În 

cazul contribuabililor/asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere 



 

 

declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie 

vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 

25 mai; 

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta 

completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie "X" în 

căsuţa prevăzută în acest scop. 

 Atenţie: În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor 

destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de 

albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de 

raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele 

de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.  

 În cazul în care, declaraţia depusă nu reflectă suprafeţele cultivate/numărul 

capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a 

anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaraţie rectificativă în care va 

declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.  

Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau 

numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai nu 

conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil. 

2. Organul fiscal competent 

2.1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual 

Declaraţia se completează în două exemplare: 

-  originalul se depune la: 

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are 

domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este 

diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 

 b)  organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi 

contribuabili persoane fizice. 

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul 

acestuia. 

    2.2 În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri 

fără personalitate juridică 

Declaraţia se completează în două exemplare: 

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă 

fiscală; 



 

 

 -copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte 

documente privind activitatea acesteia. 

3. Modul de depunere a declaraţiei 

Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii 

acestora. 

Declaraţia cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare 

localitate pe raza căreia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea. 

Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate 

producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite, vor completa la secţiunea III 

„Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate cu 

datele referitoare la activitatea desfăşurată. În situaţia în care, tabelele de la secţiunea 

III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” din formular nu sunt suficiente pentru 

declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o 

activitate agricolă (contribuabilul/ asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe 

destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de patru localităţi), 

contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul „Anexa 

nr.....la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de 

venit”, care se ataşează la declaraţie.  

Exemplu: În cazul unui contribuabil/asociere fără personalitate juridică care 

deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în 7 localităţi, se 

completează câte un tabel de la secţiunea „Date pentru stabilirea venitului impozabil” 

pentru fiecare localitate, respectiv se completează formularul 221 şi 2 anexe 

(numerotate 1, 2), iar în formularul 221 se va face menţiunea ,,Anexele nr.1 - 2  fac 

parte integrantă din prezenta declaraţie”. 

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în 

format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se comunică prin poştă cu 

confirmare de primire.  

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului. 

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau 

data depunerii la poştă, după caz.  

Nu se va depune formularul Anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii 

privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Datele 

necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative. 

II. Completarea declaraţiei 

1. Perioada de raportare 



 

 

În rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre 

arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2014). 

2. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără 

personalitate juridică” 

În caseta “Cod de identificare fiscală“ - se competează după caz, înscriindu-se 

cifrele cu aliniere la dreapta:  

- codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare 

fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia 

înregistrării fiscale, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual;  

- codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în 

situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate 

juridică.  

    În rubricile "Nume, Prenume/Denumire" se înscriu după caz, numele şi 

prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică. 

    Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa 

domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate 

juridică. 

3. Secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” 

Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de 

desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică. 

Căsuţa “Individual” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o 

activitate desfăşurată în mod individual. 

Căsuţa “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează în cazul în care veniturile 

sunt realizate dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate 

juridică, constituită între persoane fizice. 

 Număr asociaţi - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere. 

 Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în 

cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice. 

  Contractul de asociere - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a 

fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia. 

 Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în 

cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice. 

 

 4. Secţiunea III “Date pentru stabilirea venitului impozabil“ 

 Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate. 



 

 

 Activitatea desfăşurată pe raza localităţii…..din judeţul….. – se înscrie 

denumirea localităţii pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de 

albine, precum şi judeţul pe raza căruia se află localitatea. 

 „Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” - contribuabilii, 

persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică, care deţin suprafeţe destinate 

producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea 

localităţii/localităţilor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor 

neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art.72 

alin.(2) din Codul fiscal. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei “Opţiune privind 

încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” corespunzătoare localităţii în raza căreia 

se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea 

în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de 

organul fiscal, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru 

fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de 

albine declarate de contribuabil, pe fiecare localitate, în ordinea enumerată de acesta în 

declaraţie.  

 De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe 

o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 localităţi: 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în 

localitatea B şi 3,35 ha în localitatea C, a optat pentru încadrarea în limita veniturilor 

neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A şi localitatea C. 

Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de către organul fiscal, potrivit opţiunii 

contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil 

va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha *norma de venit corespunzătoare 

localităţii B + 2,1 ha*norma de venit corespunzătoare localităţii C.  

Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale 

prevăzute la art.73 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este 

cea stabilită potrivit legislaţiei în materie şi Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 4.1.Tabelul “Produse vegetale” 



 

 

 Col. 2 “Total suprafaţă” - se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse 

vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe 

fiecare localitate. 

 4.2. Tabelul “Animale” 

 Col.2 “Număr total capete animale/familii de albine” - se înscrie, distinct, 

pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de 

albine deţinute, pe fiecare localitate. 

Atenţie: Suprafeţele destinate producţiei vegetale/capete de animale/familiile de 

albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi 

deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi 

pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri 

din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor 

fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare 

suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie 

contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole. 

 5. Secţiunea IV “Date privind asociaţii şi cota de distribuire din venitul 

impozabil calculat la nivelul asocierii” 

  Secţiunea se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în 

cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice. 

 col.1. ”Nume şi prenume asociat” - se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, 

conform contractului de asociere. 

 col.2. “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” - se înscrie codul 

numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare 

fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia 

înregistrării fiscale, după caz. 

 col.3. ”Domiciliul” - se completează adresa domiciliului fiscal.  

 col.4 “Cota de distribuire din venitul impozabil al asocierii” - se înscrie cota 

procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale 

asocierii, conform contractului de asociere.  

6. Secţiunea V “Date de identificare a împuternicitului/responsabilului 

asocierii” 

 Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se 

îndeplinesc de către un împuternicit, conform Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

desemnat de contribuabil. 



 

 

 În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără 

personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secţiunea se completează cu 

datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere. 

În caseta “Cod de identificare fiscală” - se înscrie codul de identificare fiscală al 

împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei 

faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se 

cifrele cu aliniere la dreapta.  

    În rubrica "Nume, prenume/Denumire" se înscriu, după caz, denumirea sau 

numele şi prenumele împuternicitului sau numele şi prenumele asociatului care 

răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat 

conform contractului de asociere. 

    Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa 

domiciliului fiscal al împuternicitului sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de 

asociere. 
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