
PROIECT
 DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI NET ANUAL IMPOZABIL DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE, IMPUSE PE BAZĂ DE NORME DE VENIT

Cod de identificare fiscală

  

 ANEXA nr.            
 privind calcularea venitului net anual impozabil 
 din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit,  
 la nivelul asocierii fără personalitate juridică 
  
                  

Nr. 
crt.  A N I M A L E

Număr total capete 
animale / familii de 

albine

Număr capete animale / 
familii de albine 

neimpozabil

Număr capete animale / 
familii de albine impozabil

Norma de 
venit 
 (lei)

Norma de venit 
redusă  

(lei)

Venit net  
anual impozabil 

(lei)

0 1 2 3 col.4 = (col.2 - col.3 ) 5 6 col.7 = (col.4 x col.5)/
(col.4 x col.6)

1. Vaci

2. Bivoliţe 

3. Oi  

4. Capre

5. Porci pentru îngrășat

6 . Albine

7.  Păsări de curte

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Anexa se completează de către asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice  în cazul contribuabililor 
care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, într-o formă de asociere  fără personalitate juridică. 
  
Se completează câte o anexă pentru fiecare județ. 
  
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului 
transparenței fiscale".

Semnătură responsabil asociere

Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile

 Activitatea desfăşurată la nivelul județului ...............................................................................................................................

Nr.
crt. P R O D U S E   V E G E T A L E Total suprafaţă 

(ha)

Suprafață 
neimpozabilă  

(ha)

Suprafață impozabilă 
(ha)

Norma de venit  
(lei)

Norma de venit 
redusă 

(lei)

Venit net anual 
impozabil 

(lei)

0 1 2 3 col.4 = (col.2 - col.3 ) 5  6 col.7 = (col.4 x col.5)/
(col.4 x col.6)

1. Cereale

2. Plante oleaginoase

3. Cartof

4. Sfeclă de zahăr

5. Tutun

6. Hamei pe rod

7. Legume în câmp

8. Legume în spaţii protejate

9. Leguminoase pentru boabe

10. Pomi pe rod

11. Vie pe rod

12. Arbuști fructiferi

13. Flori şi plante ornamentale

14. Plante medicinale și aromatice

15. Căpșun

16. Plante furajere

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


 I. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere            
3.  Forma de organizare: 
2. Determinarea venitului net:     
1. Categoria de venit:   
B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
 *) Se bifează în următoarele situații:
a) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European care obțin venituri din activități independente din România și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile  art.226 alin.(2) din Codul Fiscal.
b) de către persoanele fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri care realizează venituri în calitate de artiști de spectacole sau ca sportivi, din activităţile artistice şi sportive și care optează pentru regularizarea în România a impozitului în condițiile art.227 alin.(3) din Codul Fiscal.
  **) Se completează de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.
 
  1. Venit brut ..................................................................................................................................................... 
  2. Cheltuieli deductibile, exclusiv contribuții sociale obligatorii................................................... 
  3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................... 
      3.1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă a impozitului.....................
  4. Câştig net anual ..........................................................................................................................................
  5. Pierdere fiscală anuală (rd.2.-rd.1)/Pierdere netă anuală .............................................................
2.
3.1.
5.
4.
3.
1.
(lei)
III. DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE  VENITUL NET/CÂŞTIGUL NET ANUAL  IMPOZABIL
 SECȚIUNEA 2 : DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA PE 
PROIECT
 DATE PENTRU STABILIREA VENITULUI NET ANUAL IMPOZABIL DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE, IMPUSE PE BAZĂ DE NORME DE VENIT
 
 ANEXA nr.           
 privind calcularea venitului net anual impozabil
 din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, 
 la nivelul asocierii fără personalitate juridică
 
                  
Nr.
crt.
 A N I M A L E
Număr total capete animale / familii de albine
Număr capete animale / familii de albine neimpozabil
Număr capete animale / familii de albine impozabil
Norma de venit
 (lei)
Norma de venit redusă 
(lei)
Venit net 
anual impozabil
(lei)
0
1
2
3
col.4 = (col.2 - col.3 )
5
6
col.7 = (col.4 x col.5)/(col.4 x col.6)
1.
Vaci
2.
Bivoliţe 
3.
Oi  
4.
Capre
5.
Porci pentru îngrășat
6 . 
Albine
7.
 Păsări de curte
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals  în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.
Anexa se completează de către asociatul desemnat să răspundă pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice  în cazul contribuabililor care realizează venituri din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, într-o formă de asociere  fără personalitate juridică.
 
Se completează câte o anexă pentru fiecare județ.
 
Prezenta anexă face parte integrantă din formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului
transparenței fiscale".
 Activitatea desfăşurată la nivelul județului ...............................................................................................................................
Nr.crt.
P R O D U S E   V E G E T A L E
Total suprafaţă
(ha)
Suprafață neimpozabilă 
(ha)
Suprafață impozabilă (ha)
Norma de venit 
(lei)
Norma de venit redusă
(lei)
Venit net anual impozabil
(lei)
0
1
2
3
col.4 = (col.2 - col.3 )
5
 6
col.7 = (col.4 x col.5)/(col.4 x col.6)
1.
Cereale
2.
Plante oleaginoase
3.
Cartof
4.
Sfeclă de zahăr
5.
Tutun
6.
Hamei pe rod
7.
Legume în câmp
8.
Legume în spaţii protejate
9.
Leguminoase pentru boabe
10.
Pomi pe rod
11.
Vie pe rod
12.
Arbuști fructiferi
13.
Flori şi plante ornamentale
14.
Plante medicinale și aromatice
15.
Căpșun
16.
Plante furajere
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