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MODIFICĂRI aduse  impozitul pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,  
prin Legea nr. 168/2013, publicată în M.O. nr. 310/29.05.2013  

  
 Nu sunt  venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în 
stare naturală a următoarelor: 

 produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate 
din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din padurile pe care contribuabilii le au în proprietate; 

 produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit cap. II 
„Venituri din activităţi independente” 
De asemenea, nu sunt impozabile: 

 veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale 
 nu generează venit impozabil cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate 

furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute a fi neimpozabile în limitele stabilite, 
potrivit tabelului de mai jos. 

 veniturile din activităţi agricole  în limitele stabilite potrivit tabelului de mai jos.  
 

Produse vegetale Suprafaţă  
Cereale Până la 2 ha 

Plante oleaginoase Până la 2 ha 
Cartof Până la 2 ha 

Sfeclă de zahăr Până la 2 ha 
Tutun Până la 1 ha 

Hamei pe rod Până la 2 ha 
Legume în câmp Până la 0,5 ha 

Legume în spaţii protejate Până la 0,2 ha 
Leguminoase pentru boabe Până la 1,5 ha 

Pomi pe rod Până la 1,5 ha 
Vie pe rod Până la 1 ha 

Arbuşti fructiferi Până la 1 ha 
Flori şi plante ornamentale Până la 0,3 ha 

  
Animale Nr. capete/nr. de familii de albine 

Vaci  Până la 2  
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Bivoliţe Până la 2  
Oi Până la 50  

Capre Până la 25  
Porci pentru îngrăşat Până la 6  

Albine Până la 75 de familii 
Păsări de curte Până la 100  

 
 După cum se observă din tabel, a fost mărită suprafaţa neimpozabilă în cazul viei pe rod şi a fost mărit numărul de capete de 
animale/familii de albine care nu sunt impozabile. 
 

Normele de venit corespunzătoare veniturilor din activităţi agricole  
      stabilite pentru perioada 1 februarie 2013  - 31 decembrie 2013,  

                                      potrivit tabelului următor: 
 

Produse vegetale Suprafaţă destinată producţiei 
vegetale/cap de animal/familie 

de albine 

Norma de venit 
- lei - 

Cereale Peste 2 ha 449 
Plante oleaginoase Peste 2 ha 458 

Cartof Peste 2 ha 2.900 
Sfeclă de zahăr Peste 2 ha 697 

Tutun Peste 1 ha 1.060 
Hamei pe rod Peste 2 ha 1.483 

Legume în câmp Peste 0,5 ha 2.326 
Legume în spaţii 

protejate 
Peste 0,2 ha 5.117 

Leguminoase pentru 
boabe 

Peste 1,5 ha 801 

Pomi pe rod Peste 1,5 ha 3.300 
Vie pe rod Peste 0,5 ha 1.385 

Arbuşti fructiferi Peste 1 ha 1.385 
Flori şi plante 
ornamentale 

Peste 0,3 ha 11.773 

   
Animale   
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Vaci  Peste 2 capete 453 
Bivolite Peste 2 capete 326 

Oi Peste 50 capete 47 
Capre Peste 25 capete 47 

Porci pentru îngrăşat Peste 6 capete 56 
Albine Peste 75 familii 40 

Păsări de curte Peste 100 capete 3 
 
 După cum se observă din tabel, cuantumul normelor de venit a fost diminuat şi a fost introdusă normă de venit şi pentru arbuştii 
fructiferi. 
 

 Contribuabilul care desfăşoară în perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, 
o activitate agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit, are obligaţia de a depune o declaraţie la organul fiscal 
competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013. Este vorba despre formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi 
agricole impuse pe norme de venit”. 
 Obligaţiile fiscale se stabilesc pe baza limitelor şi normelor de venit prevăzute în Legea nr. 168/2003. 
 
 În anul 2013, contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se 
determină pe bază de normă de venit aplică şi următoarele reguli: 
− în cazul celor pentru care au fost modificate limitele neimpozabile şi care au depus/nu au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a 

Legii nr. 168/2013 (01.06.2013), vor depune o nouă declaraţie/declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind 
suprafeţe cultivate/capete de animale/familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013; 

− în cazul celor care depun declaraţia după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţe cultivate/capete de 
animale/familii de albine deţinute la data de 25 mai 2013. Nu se consideră depuse cu întârziere declaraţiile care sunt depuse până la data de 
25 iunie 2013 inclusiv; 

− modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare 
la stabilirea obligaţiilor fiscale. 

 
 Temei legal:   
− Legea nr. 168/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în M.O. nr. 310/29.05.2013 
 
                    Director Executiv Adjunct 
                            Dr. Ec. MARIN ŢURLEA   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Întocmit Virginia Bălţat/Consilier superior 
Biroul Metodologie şi Asistenţă Contribuabili/31.05.2013 
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