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M ll\ IST ERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui 

Str „l'-'fl1rlăţii. nr.I.cod poşt1117JOl 12. 
T<lcto11: 023lf.lt t8()2; fax: 02ll/311lQt. 

E-m11il: {101cc u'dadryastui.ro: \\\\\\\I ul1\,1~lu!..b.' 

Vasl~~ 
l>r.f~·25.0l.21122 

Stirnate don11lulc Şef Adn1ini~traţie. 

Rcreritor: propuneri norroe <le venit 1>entn1 unul 2022 

Vâ transmitcn\ în 3.0C'Xă la prezenta. propunerile de nonne de \tnil ce vor fi utili1.nte Io 
itnpt1tie:rea \cni1urilor în anul 2022. SU1bili1c potri,i1 llotătârii Gu,cmului nr. JO' :2019 pri'ind 
aprobarea Mc1odolog.iilor pentru stabilirea nonnclor de ,·mit utililatC la 1mpuncn:a \c..'niturilor din 
octi\ ităţi agricole. prccunt si a MetodoloSici de cnlcul al reducerii normei de venit pentn1 arlicnrea 
prc,'ederilor referitoare lu scutirea de la plata in1poLilului pe '~nit Pf'C''dtutf1 lu art. 76 alin.( i ) lit.c) 
din Legea coopcrn1ic:i ng.ricolc nr. 56612004. 

('u stimă, 

·' U»~le si pre111m1e/e FNIK'fitl 
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MINISTERUL AGRICULTURil ŞI DEZVOLTĂRII RURAJLE 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui 

Str .Eternităţii, nr. I ,cod poştal 730112 , 
Telefon: 0235/311802; fax: 0235/311591, 

E-mail: office@dadrvaslui.ro;www.dadrvaslui .ro 

Nonne 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 a1in.(l) lit. c) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2022, pentru judeţul Vaslui: 

Nr. Produse vegetale Norma de venit Norma de venit unitară 
Crt. lei/ ha lei/ unitate de măsură produs 

1. Cereale 237 0,0712 lei/kg 
2. Plante oleaginoase 257 0,1499 lei/kg_ 
3. Cartofi 2907 0,3138 lei/kg 
4. Sfeclă de zahăr 1893 0,0439 lei/kg 
5. Tutun o o 
6. Legume în câmp 2517 0,2672 lei/kg 
7. Legume în spaţii protejate 6536 0,3341 lei/k~ 
8. Leguminoase pentru boabe 181 O, 1206 lei/kg 
9. Pomi pe rod 2619 0,5916 lei/kg 

10. Vie pe rod 322 0,0581 lei/kg 
11. Arbuşti fructiferi 716 0,2913 lei/kg 
12. Flori şi plante ornamentale 4490 0,0863 lei/kg 
13. Plante medicinale şi 468 0,3805 lei/kg 

aromatice 
14. Căosuni 2097 0,4438 lei/kg 
15. Plante furajere 328 0,0252 lei/kg 

Întocmit, 
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Nornlt de vc11it utilitare 11entru i1111)ulltrea ve-nifurilol' din activitiifi agricole. precu111 şi 
nornie de venit unitare 1>entru aplicare:t pre\·ederilor referito:lr(' la scutirea d<" ln plata 

in1pozi1ului pe venit prevăzut~ l:t nrL. 76 :tlin.(l) lit. <·)din Legea nr. 56612004 
î n ~1nul 2022 1>entru judeţul \ 1as lui. 
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