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Obliga�iile fiscale ale persoanelor fizice care realizeaz� venituri din 
cre�terea �i exploatarea animalelor 

(Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal �i normele metodologice date în aplicarea 
Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016) 

 
A. Impozitul pe venit 

Cine sunt persoanele care datoreaz� acest impozit? 
Persoanele fizice care ob�in venituri, individual sau într-o form� de asociere f�r� 
personalitate juridic�, din cre�terea �i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea 
produselor de origine animal� în stare natural� (de ex. lapte, lân�, ou�, piei crude, carne în 
viu �i carcas�, preparate din lapte �i din carne, miere �i alte produse apicole).                     
                                (art. 103 alin. (1) lit. c) Cod fiscal �i pct. 28 alin. (5) norme metodologice) 
Nu datoreaz� impozit persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.      
                                                                                               (art. 60 alin. (1) lit. d) Cod fiscal) 
Cum se impoziteaz� aceste venituri? 

� Prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra unei norme de venit stabilite pe cap de 
animal/familie de albine:  

- vaci care au f�tat cel pu�in o dat�; 
- bivoli�e care au f�tat cel pu�in o dat�;  
- oi care au f�tat cel pu�in o dat�; 
- capre care au f�tat cel pu�in o dat�; 
- porci pentru îngr��at (porci peste 35 de kg, inclusiv scroafele de reproduc�ie); 
- albine (familii de albine); 
- p�s�ri de curte: g�ini, ra�e, gâ�te, curci, bibilici, prepeli�e                                                           

                            (art. 106 Cod fiscal) 
Normele de venit se stabilesc anual de c�tre direc�iile generale regionale ale 

finan�elor publice la propunerea entit��ilor publice mandatate de Ministerul Agriculturii �i 
Dezvolt�rii Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hot�râre a Guvernului �i sunt 
publicate pe site-ul ANAF www.anaf.ro /Asisten�� contribuabili/Persoane fizice/Norme de 
venit/Norme de venit agricol. 

Norma de venit include �i venitul realizat din vânzarea animalelor �i a produselor de 
origine animal�, în stare natural�. 
OBS: Impozitul calculat prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra normei de venit se 
datoreaz� indiferent dac� se face sau nu dovada valorific�rii produselor ob�inute. 
                                                                                      (pct. 28 alin. (2) Norme metodologice) 

NU se declar�  exemplarele feminine din speciile mai sus men�ionate care care nu au 
f�tat cel pu�in o dat�. 

NU se declar�  exemplarele masculine de�inute numai în scop de reproduc�ie  (de              
exemplu: vi�ei, tauri, bivoli, miei, berbeci, purcei). 

 
� Pentru acele animale pentru care nu sunt stabilite norme de venit, precum �i pentru 

exemplarele masculine din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, indiferent de 
vârst�, care au fost achizi�ionate în scopul cre�terii �i valorific�rii lor sub orice form�, 
impozitarea se face în sistem real, prin aplicarea cotei de impozit de 16% asupra 
venitului net anual determinat ca diferen�� între venitul brut �i cheltuielile deductibile 
efectuate în scopul realiz�rii veniturilor, pe baza datelor din contabilitate, conform 
OMFP nr. 170/2015.                                                                        

                                 (art. 104 alin. (3) Cod fiscal �i pct. 28 alin. (2) Norme metodologice) 
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Ce venituri agricole NU se impoziteaz�? 
Veniturile din cre�terea �i exploatarea animalelor în limitele prev�zute în tabelul urm�tor:    
Nr. crt. Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine 
1 Vaci pân� la 2 
2 Bivoli�e pân� la 2 
3 Oi pân� la 50 
4 Capre pân� la 25 
5 Porci pentru îngr��at pân� la 6 
6 Albine pân� la 75 de familii 
7 P�s�ri de curte pân� la 100 
 
 
 În cazul contribuabililor care î�i desf��oar� activitatea sub forma unei asocieri f�r� 
personalitate juridic�, plafonul neimpozabil se acord� la nivel de asociere.                                                                   
                                        (art. 105 alin. (2) Cod fiscal �i pct. 29 alin. (2) Norme metodologice)                              

 
B.Contribu�iile sociale obligatorii 

 
Persoanele care realizeaz� venituri din cre�terea �i exploatarea animalelor (impozitate la 
norm� de venit sau in sistem real):  
- NU DATOREAZ� contribu�ia de asigur�ri sociale (CAS - CONTRIBU�IA PENTRU 
PENSII) 

 ! Nu depun declara�ia 600                   (art. 137  alin. (1) Cod fiscal) 
 
- DATOREAZ� contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate (CASS ) chiar dac� mai 
ob�in �i alte venituri, doar pentru veniturile agricole impozabile  

                                                              (art. 155 alin. (1) lit. g), Cod fiscal) 
 
Cum se calculeaz� contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat�? 

a) pentru veniturile din cre�terea �i exploatarea animalelor agricole impozitate la 
norm� de venit  

Contribu�ia lunar� de asigur�ri sociale de s�n�tate este de 5,5% din valoarea lunar� a 
normei de venit (valoarea anual� a normei de venit raportat� la cele 12 luni ale anului)  

   (art. 172 alin. (1) Cod fiscal) 
b) pentru veniturile din cre�terea �i exploatarea animalelor impozitate în sistem 

real, pe baza datelor din contabilitate 
Contribu�ia lunar� de asigur�ri sociale de s�n�tate se determin� prin aplicarea cotei de 
5,5% asupra bazei lunare de calcul care este reprezentat� de diferen�a pozitiv� dintre 
venitul brut �i cheltuielile efectuate în scopul desf��ur�rii activit��ii, exclusiv cheltuielile 
reprezentând contribu�ii sociale, raportat� la cele 12 luni ale anului.  
                 (art. 172 alin. (2) Cod fiscal) 

Obliga�ii declarative ale contribuabililor: 
 
Persoanele care ob�in venituri din cre�terea �i exploatarea animalelor pentru care venitul se 
determin� pe baz� de norm� de venit trebuie s� depun� anual o declara�ie la organul fiscal 
de domiciliu: formular 221 "Declara�ie privind veniturile din activit��i agricole impuse 
pe baz� de norme de venit", pân� la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în 
curs, în care declar� num�rul de capete/familii de albine de�inute la data declar�rii. 
 
OBS: În cazul modific�rii dup� data de 25 mai a num�rului de capete de animale/familiilor 
de albine,  nu se modific� valoarea normei de venit �i nu se depune un alt formular 221. 
                                                                                      (pct. 28 alin. (6) Norme metodologice) 
 
Formularul 221 poate fi desc�rcat de pe site-ul www.anaf.ro/Asisten�� 
contribuabili/Persoane fizice/Despre impozite �i taxe/fFormulare fiscale �i ghid de 
completare/Formulare fiscale noi/Modificate cu 1 ianuarie 2016/formular 221. 
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În cazul asocierilor f�r� personalitate juridic�, obliga�ia depunerii declara�iei 221 la organul 
fiscal în a c�rui raz� teritorial� este înregistrat� asocierea, revine asociatului care r�spunde 
pentru îndeplinirea obliga�iilor asocia�iei. Anexa declara�iei depus� de asociatul desemnat 
va cuprinde �i cota de distribuire ce revine fiec�rui membru asociat din venitul impozabil 
calculat la nivelul asocierii. 

                (art. 107 alin. (1) �i (2) Cod fiscal) 
 
 
 
 
Obliga�ii de plat� ale contribuabililor: 
 
Pe baza declara�iei depuse, organul fiscal stabile�te impozitul anual datorat �i contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate �i emite decizia de impunere. 
 Plata impozitului �i a contribu�iei de asigur�ri sociale de s�n�tate stabilite conform deciziei 
de impunere se efectueaz� în dou� rate egale, astfel: 
    a) pân� la data de 25 octombrie inclusiv: - 50% din impozit;  

                           - 50% din contribu�ie 
    b) pân� la data de 15 decembrie inclusiv : - 50% din impozit;  
                                                                        - 50% din contribu�ie 
 
 Impozitul astfel stabilit reprezint� impozit final �i nu se recalculeaz�. 
 (art. 107 alin. (5) - (7), art. 174 alin. (5) �i alin. (9) Cod fiscal �i pct. 31 alin. (3) Norme 
metodologice) 
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