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MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

 

Depunerea „Declarației unice privind impozitul pe venit 
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

- pentru VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE

Veniturile  din  activități  agricole cuprind  veniturile  obținute  individual  sau  într-o
formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;
c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine

animală, în stare naturală.
Veniturile  obținute din valorificarea  produselor  în  altă  modalitate  decât  în  stare

naturală reprezintă venituri din activități independente și se supun regulilor de impunere
proprii acestei categorii.

Reprezintă venituri din activități agricole şi veniturile din silvicultură și piscicultură,
respectiv veniturile  obținute  din  recoltarea  și  valorificarea  produselor  specifice  fondului
forestier  național,  a  produselor  lemnoase  și  nelemnoase,  precum  și  cele  obținute  din
exploatarea amenajărilor piscicole. 

Pentru veniturile  din  silvicultură și  piscicultură sunt  aplicabile  regulile  de impunere
proprii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină în
sistem real, pe baza datelor din contabilitate .

A. IMPUNERE PE BAZA DE NORMĂ DE VENIT

A.1.  Stabilirea şi declararea impozitului pe venit

�   În cursul anului de realizare a veniturilor contribuabilii au obligaţia: 
- stabilirii venitului  anual impozabil pe  baza  normei  de  venit aferentă

activităţii/activităţilor  desfăşurate  pe  unitatea  de  suprafață  (ha)/cap  de  animal/familie  de
albine pentru categoriile de produse vegetale și animale, diminuată cu venitul neimpozabil.

În cazul în care se obţin venituri din mai multe activităţi, se va cumula venitul anual
impozabil;

-  determinării impozitului  anual pe  venit,  prin  aplicarea  cotei  de  10%  asupra
venitului anual impozabil, impozitul fiind final;

- declarării venitului anual impozabil şi a impozitului anual pe venit prin „Declaraţia
unică  privind  impozitul  pe  venit  şi  contribuţiile  sociale  datorate  de  persoanele
fizice”(Declaraţia unică)  completând aceste informaţii  la  capitolul  II → sectiunea 1  →
subsecţiunea 3 din declaraţie. 

→  Termen depunere declaraţie:  până la data de 15 martie inclusiv a anului de
realizare a venitului;

ATENTIE  !!!:    Veniturile din activităţi agricole pentru care există obligația stabilirii 
 normelor anuale de venit sunt venituri care se supun impunerii numai pe 
 bază de normă de venit, fără posibilitatea optării pentru impozitarea în  
 sistem real.
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NOTA: În  situația  modificării  structurii  suprafețelor  destinate  producției  agricole
vegetale/numărului  de  capete  de  animale/familii  de  albine,  contribuabilii  care  au
depus declarația unică înainte de termenul menţionat mai sus, pot depune o nouă
declarație pentru anul în curs, până la data de 15 martie, inclusiv. În cazul asocierilor
fără  personalitate  juridică  care  au  depus  declarația  unică  înainte  de  15  februarie,
asociatul  desemnat  poate depune o nouă declarație  până la  data  de 15 februarie,
inclusiv,  a  anului  în  curs.  Informațiile  cuprinse  în  declarație  vizează  suprafețele
cultivate/capetele de animale/familiile de albine deținute de către contribuabili la data
de 15 martie, inclusiv, sau de către asocierile fără personalitate juridică la data de 15
februarie, inclusiv.
Orice modificare intervenită după data de 15 martie nu se mai declară.
→ Termen de plată a impozitului anual pe venit: până la data de 15 martie inclusiv a
anului următor celui de realizare a venitului. 

 A.  2. Stabilirea şi declararea contribuţiilor sociale   obligatorii  
� Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole  nu datorează contribuţia

de asigurări sociale (CAS);
� Contribuabilii datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), dacă

valoarea normei de venit/normelor de venit  sau valoarea cumulată cu a altor venituri
realizate* este egală sau mai mare  cu  plafonul calculat pe baza a 12 salarii  brute
minime pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei unice;
Plafonul minim pentru anul 2019 = 24.960 lei (12 luni x 2.080 lei)    
CASS anual = 24.960 lei x 10%, respectiv 2.496 lei pentru anul 2019. 

� CASS se stabileşte şi declară de contribuabil tot prin declaraţia unică, completând
aceste informaţii la capitolul II → sectiunea 2 → subsecţiunea 2 din declaraţie;
→  Termenele  de  declarare  şi  plată  a  CASS  sunt  aceleaşi  ca  la  punctul  A.1,
menţionat mai sus.

--------------------------------------------

 *)  venituri realizate potrivit art. 155 lit. b)-h):  venituri din activități independente,

venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică,

contribuabil  potrivit  titlurilor  II,  III  sau  Legii  nr.  170/2016,  pentru  care  sunt  aplicabile

prevederile art. 125, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole,

silvicultură și piscicultură, venituri din investiții, venituri din alte surse.

În cazul în care venitul este obţinut în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică autoimpunerea funcționează astfel:

Se desemnează un asociat, care:
- stabileşte suprafețele de teren/capete de animale/familiile de albine pentru care se 
datorează  impozit;
- stabileşte venitul net anual impozabil prin înmulțirea normei de venit cu suprafețele 
de teren/capetele de animale/familie de albine deținute; 
-  repartizează venitul  net  anual  impozabil  fiecărui  asociat  în  funcție  de  cota  de  
participare în asociere; 
- completează şi depune formularul D204 ”Declarație anuală de venit pentru asocieri 
fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale”  până la  
data de 15 februarie a anului în curs;
- transmite către fiecare membru asociat informațiile referitoare la venitul  net anual 
impozabil stabilit pe bază de normă de venit ce îi revine corespunzător cotei de 
distribuire din venitul net anual impozabil calculat la nivelul asocierii. 
Fiecare asociat va declara venitul net anual impozabil distribuit prin Declaraţia 
unică.  

În  cazul  în  care  o  persoană  fizică,  persoană  fizică  autorizată,  întreprindere
individuală,  întreprindere  familială  este  membră  a  unei  cooperative  agricole,  iar
producţia este valorificată prin/către cooperativa agricolă, beneficiază de scutire la plata
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impozitului  pe  venit  stabilit  pe  bază  de  normă  de  venit,  potrivit  Metodologiei  de  calcul
prevăzută în anexa  4 la Hotărârea Guvernului  30/2019.

Pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă până la data de 15 martie
a anului de realizare a venitului, contribuabilul reduce norma de venit în baza documentelor
justificative  prin  depunerea declaraţiei  unice până la  15 martie,  a anului  de realizare a
venitului.

În  cazul  producţiei  valorificate prin/către  cooperativa  agricolă  după data  depunerii
declaraţiei  unice,  respectiv  după  data  de  15  martie  a  anului  de  realizare  a  venitului,
contribuabilul  reduce  norma  de  venit  în  baza  documentelor  justificative  prin  depunerea
declaraţiei unice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie, inclusiv, a
anului următor celui de realizare a venitului.

B. IMPUNERE ÎN SISTEM REAL

B.  1.    Stabilirea şi declararea impozitului pe venit  

�       Contribuabilii au obligaţia:
-  estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent;
- determinării impozitului anual estimat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului

net anual estimat considerat venit impozabil;
-  declarării venitului şi impozitului anual estimat prin  declaraţia unică,  completând

aceste informaţii la capitolul II → secţiunea 1 → subsecţiunea 1 din declaraţie.
→  Termen depunere declaraţie:  până la data de 15 martie inclusiv a anului de
realizare a venitului sau în termen de 30 zile de la data începerii activităţii,  pentru
contribuabilii care încep activitatea în cursul anului;

Contribuabilii care au depus declaraţia unică prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă,  până  la  15  iulie  2018,  inclusiv,  beneficiază  de  o   bonificaţie  de  5% din
impozitul pe venitul net anual plătit integral până la 15 martie 2019, inclusiv.

         →  Termen de plată a impozitului anual estimat:  până la data de 15 martie  
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. 

�       În vederea definitivării impozitului anual pe venit, contribuabilii au obligaţia:
-  stabilirii venitului net anual impozabil;
-  determinării impozitului anual pe venit;
-  declarării  venitului net anual şi a impozitului anual pe venit prin declaraţia unică,

completând aceste informaţii la capitolul I → secţiunea 1 → subsecţiunea 1 şi secţiunea
4  din declaraţie.

→  Termen  depunere  declaraţie:  până  la  data  de  15  martie  inclusiv  a  anului
următor celui de realizare a venitului;
→ Termen de plată  impozit anual pe venit: până la data de 15 martie  inclusiv a
anului următor celui de realizare a venitului.

ATENTIE  !!!:   Veniturile din silvicultură și piscicultură, precum şi veniturile din activităţi
agricole pentru care nu există obligația stabilirii normelor anuale de venit 
se   supun impunerii numai în sistem real.  

B.  2. Stabilirea şi declararea contribuţiilor sociale  

� Contribuabilii nu datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS);

� Contribuabilii datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS):
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           a) dacă  estimează pentru anul curent un venit net sau valoarea cumulată a altor
venituri realizate* este egală sau mai mare cu plafonul calculat pe baza a 12 salarii brute
minime pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.

În  această  situaţie,  CASS  se  stabileşte  şi  declară  de  contribuabil,  tot  prin
declaraţia  unică, completând  aceste  informaţii  la  capitolul  II → sectiunea  2 →

subsecţiunea 2 din declaraţie;
b) dacă pentru anul de realizare a veniturilor a fost estimat un venit net sau valoarea

cumulată a altor venituri realizate* sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare la
data  depunerii  declaraţiei unice,  iar  după  închiderea  anului  fiscal  venitul  net  anual  sau
valoarea cumulată a altor venituri realizate* este cel puţin egală cu nivelul plafonului minim.
 În  această  situaţie,  CASS  se  stabileşte  şi  declară  de  contribuabil,  tot  prin
declaraţia  unică, completând  aceste  informaţii  la  capitolul  I → sectiunea  3 →

subsecţiunea 2 din declaraţie;

 → Termenul de declarare a CASS este:
     - în cazul de la litera a) până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare 
       a venitului sau în termen de 30 zile de la data începerii activităţii, pentru 
       contribuabilii  care încep activitatea în cursul anului;
     - în cazul de la litera b) până la data de 15 martie inclusiv a anului următor 
       celui de realizare a venitului;
  → Termen de plată a contribuţiei: până la data de 15 martie inclusiv a anului 
        următor celui de realizare a venitului.

În cazul în care venitul este obţinut în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică autoimpunerea funcționează astfel:

Se desemnează un asociat, care:
- stabileşte venitul net anul/pierderii nete anuale la nivel de asociere;
- repartizează venitul net anual/pierderii nete anuale fiecărui asociat în funcție de cota 
de participare în asociere;
- completează şi depune formularul D204 până la 15 februarie a anului în curs;
- transmite către fiecare membru asociat informațiile referitoare la venitul net/pierderii 
nete anuale ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul net calculat la  
nivelul asocierii. 
Fiecare asociat va declara venitul net anual/pierderii nete anuale distribuit în  
Declaraţia unică.  

NOTĂ:  Asocierile  care  încep  o  activitate  în  cursul  anului  au  obligaţia  depunerii
formularului  223 "Declarație  privind veniturile  estimate pentru asocierile  fără
personalitate  juridică  și  pentru  entitățile  supuse  regimului  transparenței
fiscale".

                    
                          DIVERSE SITUAŢII:    Contribuabilii obţin venituri din activităţi agricole, cât şi 

                                                       venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului

                               Stabilirea şi declararea contribuţiilor sociale

                        Persoana fizică obţine venituri din activităţi agricole impuse pe bază de normă de
venit şi  venituri  cu  regim  de  reţinere  la  sursă  a  impozitului  (venituri  din  drepturi  de
proprietate  intelectuală,  venituri  în  baza  contractelor  de  activitate  sportivă,  venituri  din
arendă, venituri din asociere cu o persoană juridică fără personalitate juridică):

� în cazul în care veniturile estimate din toate sursele sunt mai mici decât plafonul
minim, atunci contribuabilul nu are obligaţia asigurării,  dar poate opta pentru plata CASS
astfel: 
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 - prin depunerea declaraţiei unice până la 15 martie inclusiv a anului de
realizare a venitului plătind 10% la nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară
(2.080 leix6x10%  = 1.248 lei, pentru anul 2019) sau
- prin depunerea declaraţiei unice după termenul menţionat, plătind 10%
la nivelul salariului minim x numărul  de luni rămase până la termenul
legal următor de depunere al declaraţiei unice;

� în cazul în care veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului sunt realizate
dintr-o singură sursă şi/sau categorie de venit sau mai multe, iar veniturile nete estimate a
se realiza  de  la  cel  puţin  un plătitor  de venit  sunt  egale  sau depăşesc  plafonul  minim,
plătitorul venitului are obligaţia reţinerii, plăţii CASS şi declarării acestuia în declaraţia D112,
persoana fizică nemaiavând nicio obligaţie declarativă sau de plată pentru CASS aferentă
veniturilor din activităţi agricole;

� în  cazul  în  care  veniturile  estimate  pe  fiecare  sursă/categorie  de  venituri,  nu
depăşeşte plafonul minim, dar cumulate depăşesc acest plafon, contribuabilul va depune
declaraţia unică până la 15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului, datorând CASS
în sumă de 2.496 lei, pentru anul 2019 (2.080 lei x12 lunix10%), iar termen de plată  este 15
martie a anului următor.

Contribuabilii pot dispune  prin intermediul declaraţiei unice  asupra destinaţiei
unei sume reprezentând până la 2% sau 3,5% din impozitul anual pe venit, după cum
urmează:

- în  cotă  de  2% pentru  susţinerea  entităţilor  nonprofit  care  se  înfiinţează  şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de
burse private, conform legii; sau
           - în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat,
în condiţiile legii.

  
-------------------------------------------

Baza legală:

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modificările şi completările ulterioare,
articolele 103-107, 120-122, 155, 170, 174;

-  Ordinul  ANAF  50/2019  pentru  aprobarea  modelului,  conţinutului,  modalităţii  de
depunere  şi  de  gestionare  a  formularului  "Declaraţie  unică  privind  impozitul  pe  venit  şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice";

-  Ordinul ANAF 97/2019  pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 204
"Declaraţie  anuală  de  venit  pentru  asocieri  fără  personalitate  juridică  şi  entităţi  supuse
regimului transparenţei fiscale";

-  Hotarărea  Guvernului  30/2019  privind  aprobarea  metodologiilor  pentru  stabilirea
normelor  de  venit  utilizate  la  impunerea  veniturilor  din  activităţi  agricole,  precum  şi  a
Metodologiei de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la
scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la articolul 76 alin. (1) litera c) din Legea
cooperaţiei agricole 566/2004.

Material informativ elaborat la data de 25.02.2019
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