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                     MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

                     Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

                    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Anexa 3 din HG nr. 30/2019

Norme de venit utilizate pentru impunerea veniturilor din activităţi agricole, precum şi  

norme de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea* de la plata

impozitului pe venit prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004

Produse vegetale

0 (1) (2) (3)

1 Cereale 180 0,0435 lei/kg până la 2 ha 

2 Plante oleaginoase 284 0,0849 lei/kg până la 2 ha 

3 Cartof 359 0,0181 lei/kg până la 2 ha 

4 Sfeclă de zahăr 398 0,1111 lei/kg până la 2 ha 

5 Tutun  -  - lei/kg până la 1ha 

6 Hamei pe rod  -  - lei/kg până la 2 ha 

7 Legume în câmp 874 0,0624 lei/kg până la 0,5 ha 

8
1223 0,0222 lei/kg

până la 0,2 ha 

9
380 0,2112 lei/kg

până la 1,5 ha 

10 Pomi pe rod 739 0,2893 lei/kg până la 1,5 ha 

11 Vie pe rod  -  - lei/kg până la 1 ha 

12 Arbuşti fructiferi 638 0,0817 lei/kg până la 1 ha 

13
5623 0,1630 lei/fir

până la 0,3 ha 

14
2566 2,4630 lei/kg

până la 2 ha 

Animale

0 (1) (2) (3)

1

Vaci 140,11

lapte 0,031 lei/litru

până la 2viţel 33,42 lei/cap

vacă reformă 13,45 lei/cap

2

Bivolite 116,53

lapte 0,171  lei/litru

până la 2viţel 12,82 lei/cap

bivoliţă reformă 59,08 lei/cap

3

Oi 20,19

lapte 0,120 lei/litru

până la 50
lână 0,078 lei/cap

miel 4,58 lei/cap

oaie reformă 5,40 lei/cap

4

Capre 19,75

lapte 0,058 lei/litru

până la 25ied 4,50 lei/cap

capră reformă 5,40 lei/cap

5 Porci pentru îngrăşat 24,00 porci pentru îngrăşat 24,00 lei/cap până la 6

6
Albine 2,090 miere 2,090

7

Păsări de curte 2,00

pasăre 2,00 lei/cap

până la 100ouă 0,280 lei/cap

reformă 0,198 lei/cap

în anul 2020 stabilite de Direcţia Pentru Agricultură Judeţeană pentru judeţul BRAŞOV

Nr. crt. 

Norma de 
venit lei/ha

Norma de venit unitară lei/ unitate de 
măsura produs

Limite 
neimpozabile 
suprafaţă

Legume în spaţii 
protejate

Leguminoase pentru 
boabe

Flori şi plante 
ornamentale

Plante medicinale şi 
aromatice

Nr. crt. 
Norma  venit 
lei/cap/familie 

de albine

Norma de venit unitară lei/ unitate de 
măsura produs

Limite 
neimpozabile 
animale/albine

lei/familie 
albine

până la 75 de 
familii

*scutirea se aplică membrilor cooperativei agricole pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă


