
Anexa nr.I 

 215 
Număr de operator de date cu 
caracter personal -1067 

DECLARAŢIE  
PRIVIND VENITURILE DIN ACTIVITĂŢI 
AGRICOLE - IMPUNERE PE NORME DE 

VENIT 

              Ministerul Finanţelor Publice 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

 
 
 
 
 

                                                                                      

                         Anul 

Declaraţie rectificativă 
Se completează  cu X  
în cazul declaraţiilor rectificative     

 
I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI 
 Nume                                      Iniţiala           Prenume 
                                                 tatălui 
 
 

Cod numeric personal / 
Număr de identificare fiscală 
 

A
dr

es
a 

  Judeţ                                                                       Sector                         Localitate 
 
 
  Strada                                                                                    Nr.             Bloc           Scara          Etaj      Ap. 
  
 
Cod poştal                                 Telefon                               Fax                               E-mail  

 
Cont bancar (IBAN):  Banca ………………………………..Număr cont ………………………………….. 
 
II.  DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ PE SURSE DE VENIT 

 
1. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 
Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile)…………………………………………………………… 
Data începerii activităţii……………………………Data încetării activităţii………………………………….. 

Suprafeţe de teren 
Zona…….. Zona…….. Zona…….. Zona…….. Zona……..

Nr. 
crt 

                              Tipul activităţii 

        ari       ari       ari        ari      ari 
1. Cultivarea şi valorificarea florilor în sere şi solarii  

şi/sau în sistem irigat 
     

2. Cultivarea şi valorificarea legumelor şi zarzavaturilor 
 în sere şi solarii şi/sau în sistem irigat 

     

3. Cultivarea şi valorificarea arbuştilor      
4. Cultivarea şi valorificarea plantelor decorative      
5. Cultivarea şi valorificarea ciupercilor *)      
6. Exploatarea pepinierelor viticole      
7. Exploatarea pepinierelor pomicole      
8. Alte activităţi asemănătoare      

 
2. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 
Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile)…………………………………………………………… 
Data începerii activităţii……………………………Data încetării activităţii………………………………….. 

Suprafeţe de teren 
Zona…….. Zona…….. Zona…….. Zona…….. Zona……..

Nr. 
crt 

                              Tipul activităţii 

        ari       ari       ari        ari      ari 
1. Cultivarea şi valorificarea florilor în sere şi solarii  

şi/sau în sistem irigat 
     

2. Cultivarea şi valorificarea legumelor şi zarzavaturilor 
 în sere şi solarii şi/sau în sistem irigat 

     

3. Cultivarea şi valorificarea arbuştilor      
4. Cultivarea şi valorificarea plantelor decorative      
5. Cultivarea şi valorificarea ciupercilor *)      
6. Exploatarea pepinierelor viticole      
7. Exploatarea pepinierelor pomicole      
8. Alte activităţi asemănătoare      
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3. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ 
Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile)…………………………………………………………… 
Data începerii activităţii……………………………Data încetării activităţii………………………………….. 

Suprafeţe de teren 
Zona…….. Zona…….. Zona…….. Zona…….. Zona……..

Nr. 
crt 

                              Tipul activităţii 

        ari       ari       ari        ari      ari 
1. Cultivarea şi valorificarea florilor în sere şi solarii 

 şi/sau în sistem irigat 
     

2. Cultivarea şi valorificarea legumelor şi zarzavaturilor 
 în sere şi solarii şi/sau în sistem irigat 

     

3. Cultivarea şi valorificarea arbuştilor      
4. Cultivarea şi valorificarea plantelor decorative      
5. Cultivarea şi valorificarea ciupercilor *)      
6. Exploatarea pepinierelor viticole      
7. Exploatarea pepinierelor pomicole      
8. Alte activităţi asemănătoare      

 
III. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL 
Nume, prenume/Denumire ………………………………………………………………………………………………. 
Adresa: Judeţ…………….Sector……..Localitate……………………………………………………………………… 
             Strada…………………………………………………Nr……Bloc……….Scara………..Etaj……..Ap…….. 
             Cod poştal………………………Telefon………………..Fax……………….…E-mail…………………….… 
 
Cod de identificare fiscală     
Cont bancar (IBAN) : 
Banca…………………………………………Număr cont…………………………………        
 
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. 

 
Semnătură contribuabil……………………….                                          Semnătură reprezentant fiscal………………… 
Data ………………………………………….                                           Data…………………………………… 
 
 Loc rezervat organului fiscal 

                                                                                                                         Nr. înregistrare…………..…………… 
                                                                                                                               Data…………………………………. 
 
*) Se înscrie suprafaţa totală cultivată cu ciuperci sau bureţi obţinută prin însumarea suprafeţelor amenajate ca suport 
pentru aceste culturi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 Anexa nr.II  
  

  
INSTRUCŢIUNI 

de completare a formularului 215 "Declaraţie privind veniturile din activităţi 
agricole - impunere pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9 

 
 Declaraţia se completează  şi se depune de către persoanele fizice care 
realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cultivarea şi valorificarea 
florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor 
scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor 
decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele 
asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. 
 Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către reprezentanţii 
fiscali ai acestora, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele 
prevăzute de formular. 

Termen de depunere: 
 - anual, până la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs; 
 -  în termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul începe 
activitatea, în cazul în care activitatea începe după data de 30 iunie a anului în 
curs; 
 - ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior 
(prin depunerea unei declaraţii rectificative), situaţie în care se va înscrie “X” în 
căsuţa prevăzută în acest scop. 
 În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură 
declaraţie. Sursa de venit este reprezentată de localitatea în raza căreia se află 
situat terenul sau terenurile, după caz. 
 Declaraţia se completează în două exemplare: 
-  originalul se depune la: 

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al 
contribuabilului, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în 
România; 

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru 
ceilalţi contribuabili persoane fizice. 

- copia se păstrează de către contribuabil. 
 Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul 
poştal, prin scrisoare recomandată. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţie 
contribuabilului. 

 
I. Date de identificare ale contribuabilului 
Adresa:  se înscrie adresa domiciliului fiscal. 

 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală: se înscrie codul 
numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al 
fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Ministerul 
Finanţelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. În cazul contribuabililor 
care sunt plătitori de taxă pe valoarea adaugată, codul numeric personal/numărul 
de identificare fiscală va fi precedat de litera " R".  

Cont bancar (IBAN): se completează de către contribuabilii care au conturi 
bancare deschise la instituţii bancare aflate pe teritoriul României. 
  



 

 

 II. Date privind activitatea desfăşurată pe surse de venit 
 
 Date privind activitatea desfaşurată: se completează câte un tabel 
pentru fiecare sursă de venit. 

Localitatea pe raza căreia se află terenul (terenurile): se înscrie unitatea 
administrativ-teritorială în raza căreia se află terenul (terenurile), respectiv: 
municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti. 

 Data începerii activităţii/ Data încetării activităţii: se înscrie data prevăzută 
pentru începerea/încetarea activităţii. 

Suprafeţe de teren: se înscrie, în rândul corespunzător activităţii 
desfăşurate, numărul de ari aferent fiecărei suprafeţe (parcele) de teren cultivate, 
situate în raza teritorială a localităţii. 

 
 III. Date de identificare ale reprezentantului fiscal 
 

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor 
se îndeplinesc de către reprezentanţii fiscali desemnaţi, potrivit legii, de 
contribuabili, inclusiv contul bancar al acestora, dacă există. 

Cod de identificare al reprezentantului fiscal: se înscrie codul de identificare 
fiscală al reprezentantului fiscal. 
 
 
 
   




