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COMUNICAT DE PRESĂ 

Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole 
 
 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Tulcea informează că, impozitul pe 
venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei 
cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale 
de venit, impozitul fiind final. 

Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe 
bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal 
competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în 
care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia 
depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru 
îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. 
Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce 
revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. 

Contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole 
pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate 
producţiei agricole vegetale/animale în localităţi diferite vor opta pentru stabilirea 
localităţii sau 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 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare şi depunerea la 
organul fiscal competent a formularului 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi 
agricole impuse pe norme de venit". 

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale emisă de organul 
fiscal competent, se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel: 

a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv; 

b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv. 

Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către 
bugetele locale.  
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