
PERSOANELE FIZICE CARE OB�IN VENITURI DIN ACTIVIT��I
AGRICOLE TREBUIE S� DEPUN�, PÂN� LA DATA DE 
26 MAI 2014, FORMULARUL 221 - “DECLARA�IE PRIVIND VENITURILE
DIN ACTIVIT��I AGRICOLE IMPUSE PE BAZ� DE NORME DE VENIT” 

Începând cu 1 februarie 2013 datoreaz� impozit persoanele fizice care realizeaz�
peste anumite limite venituri din: 

-  cultivarea produselor agricole vegetale, 
-  exploatarea planta�iilor viticole, pomicole, arbu�tilor fructiferi �i altele asemenea, 
- cre�terea �i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine

animal�, în stare natural�. 
Impozitarea veniturilor se face pe baz� de norme de venit pentru urm�toarele

suprafe�e destinate produc�iei agricole vegetale/capete de animale /familii de albine care
dep��esc limitele mai jos prev�zute:  

pân� la 100P�s�ri de curte
pân� la 75 de familiiAlbine
pân� la 6Porci pentru îngr��at
pân� la 25Capre
pân� la 50Oi
pân� la 2Bivoli�e
pân� la 2 Vaci 

Nr. de capete/Nr. de familii de albine  în limita c�reia veniturile
ob�inute sunt neimpozabile

 Animale
pân� la 0,3 haFlori �i plante ornamentale
pân� la 1 haArbu�ti fructiferi
pân� la 1 haVie pe rod 
pân� la 1,5 ha Pomi pe rod

pân� la 1,5 ha Leguminoase pentru boabe
pân� la 0,2 haLegume în spa�ii protejate
pân� la 0,5 ha Legume în câmp
pân� la 2 haHamei pe rod
pân� la 1 haTutun   
pân� la 2 haSfecla de zah�r  
pân� la 2 ha Cartof 
pân� la 2 haPlante oleaginoase
pân� la 2 haCereale 

 Suprafa�a în limita c�reia veniturile ob�inute sunt neimpozabile Produse vegetale 

� Declara�ia 221 cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare
localitate pe raza c�reia contribuabilul î�i desf��oar� activitatea, contribuabilii care
de�in suprafe�e destinate produc�iei agricole vegetale/animale în localit��i diferite
completând la sec�iunea III "Date pentru stabilirea venitului impozabil" câte un tabel
pentru fiecare localitate cu datele referitoare la activitatea desf��urat� (sunt
prev�zute 4 tabele pentru câte o localitate iar în cazul în care contribuabilii de�in
suprafe�e destinate produc�iei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localit��i se
completeaz� �i tabelele din anexa la declara�ia 221). 

� Contribuabilii care de�in suprafe�e destinate produc�iei agricole vegetale/animale în
localit��i diferite vor opta pentru stabilirea localit��ii/localit��ilor unde vor beneficia de
încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Op�iunea se exercit� prin bifarea
c�su�ei “Op�iune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile”
corespunz�toare localit��ii în raza c�reia se desf��oar� activitatea agricol� pentru care
contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile, c�su�� din
cadrul tabelului sec�iunii III "Date pentru stabilirea venitului impozabil".

DGRFP Bra�ov - Serviciul servicii pentru contribuabili



�    În cazul unei asocieri f�r� personalitate juridic� care ob�ine venituri din activit��i
agricole impozitate pe baz� de norme de venit, declara�ia 221 se completeaz� �i se
depune de c�tre asociatul care r�spunde pentru îndeplinirea obliga�iilor asocia�iei fa��
de autorit��ile publice, cu datele pentru to�i asocia�ii (ceilal�i asocia�i nu depun
declara�ia 221). Plafonul neimpozabil se acord� la nvelul asocierii.

Declara�ia nu se depune pentru: 
- suprafe�ele de teren destinate produc�iei agricole necultivate, cele cultivate cu

plante furajere graminee �i leguminoase pentru produc�ia de mas� verde, precum �i
p��unile �i fâne�ele naturale, destinate furaj�rii animalelor de�inute de contribuabilii
respectivi pentru care venitul se determin� pe baza normelor de venit �i a animalelor
pentru care nu se datoreaz� impozit;

- veniturile din arend� realizate de contribuabilii arendatori, care se impoziteaz� ca
venituri din cedarea folosin�ei bunurilor;

- contribuabilii care ob�in venituri din activit��i agricole neimpozabile în limitele
prev�zute în tabelul de mai sus;

- modific�rile intervenite dup� data de 25 mai a anului fiscal în cazul suprafe�elor
cultivate/capete de animale/familii de albine.

În cazul contribuabililor care depun cu întârziere declara�ia pentru anul în curs, dup� data de 25 mai,
informa�iile cuprinse în declara�ie vizeaz� suprafe�ele cultivate/capetele de animale/familiile de albine
de�inute la data de 25 mai.

În cazul în care se constat� erori se depune o declara�ie rectificativ�. Declara�ia rectificativ� va
cuprinde elementele de impunere existente la data de 26 mai.

În cazul în care declara�ia 221 a fost depus� înainte de data de 26 mai �i apar modific�ri privind
structura suprafe�elor destinate produc�iei agricole vegetale sau num�rul de capete de animale/familii de
albine pân� la data de 26 mai, se depune o declara�ie rectificativ� pân� la data de 26 mai a anului fiscal
de raportare, iar informa�iile cuprinse în declara�ie vizeaz� suprafe�ele cultivate/capetele de
animal/familiile de albine de�inute la data depunerii declara�iei rectificative.

� Pentru contribuabilii care realizeaz� venituri din desf��urarea a dou� sau mai multe
activit��i agricole, pentru care venitul se determin� pe baz� de norm� de venit, venitul
anual va fi determinat prin însumarea veniturilor corespunz�toare fiec�rei activit��i.

� Veniturile din activit��i agricole pentru care nu sunt stabilite norme de venit se
impoziteaz� în sistem real prin sc�derea din veniturile ob�inute a cheltuielilor efectuate
�i se declar� în formularul 200 - “Declara�ie privind veniturile realizate” care se va
depune pân� la data de 26 mai 2014.

Declara�ia 221:
- se completeaz� de c�tre persoana fizic� sau împuternicitul acesteia, înscriind cu

majuscule, cite� �i corect, toate datele din formular, �i se depune la registratura organului
fiscal de domiciliu sau la po�t� cu confirmare de primire, pân� la data de 26 mai 2014.

- se poate ob�ine de la organul fiscal de domiciliu sau poate fi desc�rcat� de pe
portalul ANAF, la adresa: www.anaf.ro - Asisten�� Contribuabili - Formulare �i
programe utile - Toate formularele cu explica�ii - Declara�ia 221.

Impozitul datorat de contribuabili va fi stabilit de organele fiscale prin decizie de
impunere, pe baza normelor de venit agricole propuse de direc�iile pentru agricultur�
jude�ene pe baza metodologiei stabilite prin HG nr. 330/2014, care vor fi aprobate �i
publicate de direc�iile regionale ale finan�elor publice, iar plata impozitului se efectueaz�
c�tre bugetul de stat în dou� rate egale, 50% pân� la data de 25 octombrie inclusiv
iar 50% din impozit pân� la data de 15 decembrie inclusiv.
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Mai multe informa�ii se pot ob�ine la:
- Serviciul Servicii pentru contribuabili din cadrul DGRFP Bra�ov, Bra�ov, str. M.

Kog�lniceanu nr. 7, etaj 4 camera 403, tel. 0268/308.443;
- Centrul de asisten�� a contribuabililor - tel. 031/4039160;
- Accesând pagina de internet, pe site-ul www.finantepublice.ro - Nout��i - materialul

informativ “Impozitarea persoanelor fizice care realizeaz� venituri din activit��i agricole,
silvicultur� �i piscicultur� începând cu data de 1 februarie 2013”.

Material actualizat la data de 08.05.2014
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