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impozit 
pe venit

 
 

Obligaţiile fiscale ale persoanelor fizice care realizează venituri din 

                   silvicultură 

(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 din recoltarea și valorificarea produselor specifice 

fondului forestier național, respectiv a produselor lemnoase și nelemnoase. 
                                         (art. 103 alin. (2) Cod fiscal) 
Nu datorează impozit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.      
                                                                                              (art. 60 alin. (1) lit. d) Cod fiscal ) 
 
Ce venituri NU se impozitează? 

Veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din 
valorificarea în stare naturală a produselor culese din flora sălbatică, exclusiv masa 
lemnoasă, definită potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată. 

Obs: În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din 

exploatarea și valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care 
contribuabilii le au în proprietate.                              (art. 105 alin. (1) lit. a)  Cod fiscal) 

Masă lemnoasă = totalitatea arborilor pe picior şi/sau doborâţi,  întregi sau părţi din aceştia, 
inclusiv cei aflaţi în diferite stadii de transformare şi mişcare în cadrul procesului de 
exploatare forestieră 
 

 Cum se impozitează aceste venituri? 
În sistem real, prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra venitului net anual determinat 
potrivit regulilor de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul 
net anual se determină 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. (1)  Cod fiscal) 
FAC EXCEPŢIE:  

- venituri obținute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit 
prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare; 
- veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate - 
persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- sumele rămase disponibile după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare și 

regenerare a pădurilor și a căror restituire a fost solicitată de proprietarii de păduri persoane 
fizice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
Aceste venituri se impozitează ca venituri din alte surse, prin reţinerea la sursă de către 
plătitorul de venit a unei cote de 16% aplicată asupra venitului brut realizat, persoana fizică 
neavând nicio obligaţie de înregistrare, declarativă sau de plată.   (art. 104 alin. (1), art. 114 
alin. (2) lit. e) şi f) Cod fiscal şi pct. 34 alin. (1) lit. h) Norme metodologice) 
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B.Contribuţiile sociale obligatorii 
 

Persoanele care realizează venituri din silvicultură NU DATOREAZĂ contribuţia de 
asigurări sociale (CAS - CONTRIBUŢIA PENTRU PENSII) 

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

 
Persoanele care realizează venituri din silvicultură DATOREAZĂ contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate (CASS) chiar dacă mai obţin şi alte venituri. 

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

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 numărul de luni în care a desfăşurat 
activitatea.  
                 (art. 172 alin. (2) Cod fiscal) 

Obligaţii declarative ale contribuabililor: 
 În termen de 30 de zile de la data începerii activităţii depunerea unei declaraţii 

privind venitul estimat (Formular 220), în care se înscriu veniturile şi cheltuielile 
estimate a se realiza în anul începerii activităţii/anul în curs;      

                (art. 120 Cod fiscal) 
 Până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului 

depunerea declaraţiei privind venitul anual realizat (Formular 200)   
                (art. 122 Cod fiscal) 

Formularele pot fi descărcate 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 220, 200. 
 
Obligaţii de plată ale contribuabililor: 
 În baza declaraţiei privind venitul estimat (Formular 220), organul fiscal emite 

decizie de impunere pentru plăţi anticipate în care stabileşte impozitul pe venit şi 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate anticipat şi termenele de plată. 
Plata impozitului pe venit şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite 

conform deciziei de impunere se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv 
a ultimei luni din fiecare trimestru. 
                                                         (art. 121, art. 174 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) Cod fiscal) 

 
 În baza declaraţiei privind venitul anual realizat (Formular 200)  organul fiscal 

stabileşte impozitul pe venit anual şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
anuală datorate efectuând încadrarea în plafonul minim prevăzut mai jos, ţinând cont 
de plăţile anticipate efectuate în cursul anului şi emite decizie de impunere anuală în 
care stabileşte diferenţele de impozit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
de achitat sau de restituit. 
Pentru anul fiscal 2016, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe țară, dacă venitul 

pentru care se calculează contribuția este singurul realizat.  
Diferenţele rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale emise de organul 

fiscal se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de 
impunere, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit 
prevederilor Codului de Procedură fiscală.(art. 123, art. 175 alin. (1), (2) şi (4) Cod fiscal)  
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