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COMUNICAT DE PRESĂ

25 mai 2015 → termenul limită de depunere a  
formularului  221 pentru anul fiscal 2015 

Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Tulcea  informează  că, formularul  221,
reprezentând Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme
de venit, 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:

cultivarea produselor agricole vegetale; 
exploatarea  plantaţiilor  viticole,  pomicole,  arbuştilor  fructiferi  şi  altele

asemenea;
creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de

origine animală, în stare naturală.
Declaraţia se depune astfel: 
1.  În  situaţia  în  care  activitatea  se  desfăşoară  în  mod  individual,  declaraţia  se

completează în două exemplare şi 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.

2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, declaraţia se completează în două exemplare şi se depune la:

a) organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală; 
b) domiciliul  fiscal  al  asocierii,  împreună  cu  celelalte  documente  privind  activitatea

acesteia. 

Declaraţia se pune gratuit  la dispoziţia contribuabilului  sau poate fi  descarcată  de pe
portalul ANAF, la adresa www.anaf.ro secţiunea Formulare fiscale.
Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la tel.0240.502640 şi la sediul instituţiei
noastre din strada Babadag, nr.163 bis, camera 10, parter.
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