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Obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice care realizează venituri din 

creşterea şi exploatarea animalelor 

(Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi normele metodologice date în aplicarea 

Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016) 

 

A. Impozitul pe venit 

Cine sunt persoanele care datorează acest impozit? 
Persoanele fizice care obţin venituri, individual sau într-o formă de asociere fără 
personalitate juridică, din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea 
produselor de origine animală în stare naturală (de ex. lapte, lână, ouă, piei crude, carne în 
viu şi carcasă, preparate din lapte şi din carne, miere şi alte produse apicole).                     
                                (art. 103 alin. (1) lit. c) Cod fiscal şi pct. 28 alin. (5) norme metodologice) 
Nu datorează impozit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.      
                                                                                               (art. 60 alin. (1) lit. d) Cod fiscal) 
Cum se impozitează aceste venituri? 
 Prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra unei norme de venit stabilite pe cap de 

animal/familie de albine:  
- vaci care au fătat cel puțin o dată; 

- bivoliţe care au fătat cel puțin o dată;  

- oi care au fătat cel puțin o dată; 

- capre care au fătat cel puțin o dată; 

- porci pentru îngrăşat (porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproducție); 
- albine (familii de albine); 
- păsări de curte: găini, raţe, gâşte, curci, bibilici, prepeliţe                                                                                                   

                            (art. 106 Cod fiscal) 

Normele de venit se stabilesc anual de către direcțiile generale regionale ale 

finanțelor publice la propunerea entităților publice mandatate de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului şi sunt 
publicate pe site-ul ANAF www.anaf.ro /Asistenţă contribuabili/Persoane fizice/Norme de 
venit/Norme de venit agricol. 

Norma de venit include şi venitul realizat din vânzarea animalelor şi a produselor de 
origine animală, în stare naturală. 
OBS: Impozitul calculat prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra normei de venit se 
datorează indiferent dacă se face sau nu dovada valorificării produselor obţinute. 
                                                                                      (pct. 28 alin. (2) Norme metodologice) 

NU se declară  exemplarele feminine din speciile mai sus menţionate care care nu au 

fătat cel puțin o dată. 

NU se declară  exemplarele masculine deţinute numai în scop de reproducție  (de              

exemplu: viței, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei). 

 
 Pentru acele animale pentru care nu sunt stabilite norme de venit, precum şi pentru 

exemplarele masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de 
vârstă, care au fost achiziţionate în scopul creşterii şi valorificării lor sub orice formă, 
impozitarea se face în sistem real, prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra 
venitului net anual determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile 
efectuate în scopul realizării veniturilor, pe baza datelor din contabilitate, conform 
OMFP nr. 170/2015.                                                                        

                                 (art. 104 alin. (3) Cod fiscal şi pct. 28 alin. (2) Norme metodologice) 
 
 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov  

Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

 
 

 

 

 

http://www.anaf.ro/


 2 

Ce venituri agricole NU se impozitează? 
Veniturile din creşterea şi exploatarea animalelor în limitele prevăzute în tabelul următor:    
Nr. crt. Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine 

1 Vaci până la 2 

2 Bivoliţe până la 2 

3 Oi până la 50 

4 Capre până la 25 

5 Porci pentru îngrăşat până la 6 

6 Albine până la 75 de familii 

7 Păsări de curte până la 100 

 

 
 În cazul contribuabililor care îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără 
personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivel de asociere.                                                                    
                                        (art. 105 alin. (2) Cod fiscal şi pct. 29 alin. (2) Norme metodologice)                                

 
B.Contribuţiile sociale obligatorii 

 
Persoanele care realizează venituri din creşterea şi exploatarea animalelor (impozitate la 
normă de venit sau in sistem real):  
- NU DATOREAZĂ contribuţia de asigurări sociale (CAS - CONTRIBUŢIA PENTRU 
PENSII) 

 ! Nu depun declaraţia 600                   (art. 137  alin. (1) Cod fiscal) 

 
- DATOREAZĂ contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS ) chiar dacă mai 
obţin şi alte venituri, doar pentru veniturile agricole impozabile  

                                                              (art. 155 alin. (1) lit. g), Cod fiscal) 
 
Cum se calculează contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată? 

a) pentru veniturile din creşterea şi exploatarea animalelor agricole impozitate la 
normă de venit  

Contribuţia lunară de asigurări sociale de sănătate este de 5,5% din valoarea lunară a 
normei de venit (valoarea anuală a normei de venit raportată la cele 12 luni ale anului)  

   (art. 172 alin. (1) Cod fiscal) 
b) pentru veniturile din creşterea şi exploatarea animalelor impozitate în sistem 

real, pe baza datelor din contabilitate 
Contribuţia lunară de asigurări sociale de sănătate se determină prin aplicarea cotei de 
5,5% asupra bazei lunare de calcul care este reprezentată de diferenţa pozitivă dintre 
venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribuţii sociale, raportată la cele 12 luni ale anului.  
                 (art. 172 alin. (2) Cod fiscal) 

Obligaţii declarative ale contribuabililor: 
 
Persoanele care obţin venituri din creşterea şi exploatarea animalelor pentru care venitul se 
determină pe bază de normă de venit trebuie să depună anual o declaraţie la organul fiscal 
de domiciliu: formular 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse 
pe bază de norme de venit", până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în 
curs, în care declară numărul de capete/familii de albine deţinute la data declarării. 
 
OBS: În cazul modificării după data de 25 mai a numărului de capete de animale/familiilor 
de albine,  nu se modifică valoarea normei de venit şi nu se depune un alt formular 221. 
                                                                                      (pct. 28 alin. (6) Norme metodologice) 
 
Formularul 221 poate fi descărcat de pe site-ul www.anaf.ro/Asistenţă 
contribuabili/Persoane fizice/Despre impozite şi taxe/fFormulare fiscale şi ghid de 
completare/Formulare fiscale noi/Modificate cu 1 ianuarie 2016/formular 221. 
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În cazul asocierilor fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei 221 la organul 
fiscal în a cărui rază teritorială este înregistrată asocierea, revine asociatului care răspunde 
pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat 
va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil 
calculat la nivelul asocierii. 

                (art. 107 alin. (1) şi (2) Cod fiscal) 
 
 
 
 
Obligaţii de plată ale contribuabililor: 
 
Pe baza declaraţiei depuse, organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate şi emite decizia de impunere. 
 Plata impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite conform deciziei 
de impunere se efectuează în două rate egale, astfel: 
    a) până la data de 25 octombrie inclusiv: - 50% din impozit;  

                           - 50% din contribuţie 
    b) până la data de 15 decembrie inclusiv : - 50% din impozit;  
                                                                        - 50% din contribuţie 
 
 Impozitul astfel stabilit reprezintă impozit final şi nu se recalculează. 
 (art. 107 alin. (5) - (7), art. 174 alin. (5) şi alin. (9) Cod fiscal şi pct. 31 alin. (3) Norme 
metodologice) 
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