
Se completeaz  cu X în cazul declara iilor rectificative

I. DATE  DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Anul

Declara ie rectificativ
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II. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF URAT  PE SURSE DE VENIT 

Suprafe e de teren

Nr. crt. Tipul activit ii Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona .........

ari ari ari ari ari

1. Cultivarea i valorificarea florilor în sere i solarii i/sau în sistem irigat

2.
Cultivarea i valorificarea legumelor i zarzavaturilor în sere i solarii i/

sau în sistem irigat

3. Cultivarea i valorificarea arbu tilor

4. Cultivarea i valorificarea plantelor decorative

5. Cultivarea i valorificarea ciupercilor*

6. Exploatarea pepinierelor viticole

7. Exploatarea pepinierelor pomicole

8. Alte activit i asem n toare

Suprafe e de teren

Nr. crt. Tipul activit ii Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona .........

ari ari ari ari ari

1. Cultivarea i valorificarea florilor în sere i solarii i/sau în sistem irigat

2.
Cultivarea i valorificarea legumelor i zarzavaturilor în sere i solarii i/

sau în sistem irigat

3. Cultivarea i valorificarea arbu tilor

4. Cultivarea i valorificarea plantelor decorative

5. Cultivarea i valorificarea ciupercilor*

6. Exploatarea pepinierelor viticole

7. Exploatarea pepinierelor pomicole

8. Alte activit i asem n toare

Cod  14.13.01.13/9

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal

DECLARA IE  
privind veniturile din activit i agricole  

impuse pe norme de venit 

 221

Nume

Prenume

Strad

Ini iala  
   tat lui

Num r

Jude /Sector

Cod po talLocalitate

Data începerii activit ii

Localitatea pe raza c reia se afl  terenul (terenurile)

Data încet rii activit iiData începerii activit ii

Data încet rii activit ii

Telefon

E-mail

Fax

Localitatea pe raza c reia se afl  terenul (terenurile)

Bloc Scar Etaj Ap.

Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal  



III. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

*) Se înscrie suprafa a total  cultivat  cu ciuperci sau bure i ob inut  prin însumarea suprafe elor amenajate ca suport pentru aceste culturi.
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Suprafe e de teren

Nr. crt. Tipul activit ii Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona ......... Zona .........

ari ari ari ari ari

1. Cultivarea i valorificarea florilor în sere i solarii i/sau în sistem irigat

2.
Cultivarea i valorificarea legumelor i zarzavaturilor în sere i solarii i/

sau în sistem irigat

3. Cultivarea i valorificarea arbu tilor

4. Cultivarea i valorificarea plantelor decorative

5. Cultivarea i valorificarea ciupercilor*

6. Exploatarea pepinierelor viticole

7. Exploatarea pepinierelor pomicole

8. Alte activit i asem n toare

Localitatea pe raza c reia se afl  terenul (terenurile)

Data încet rii activit iiData începerii activit ii

Nume, prenume/Denumire

Cod po tal

Strad Num r

Jude /Sector Localitate

Telefon Fax

Bloc Scar Etaj Ap.

Cod  de identificare fiscal  

E-mail

Nr. înregistrare: Data:

Loc rezervat organului fiscal

Semn tur  contribuabil Semn tur  împuternicit



 

 

  
  

  
INSTRUCȚIUNI 

de completare a formularului 221 "Declarație privind veniturile din activități agricole 
impuse pe norme de venit" 

cod 14.13.01.13/9 
 
 

1.Declarația  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. 

Declarația  se  completează de  către  contribuabili  sau de  către  împuterniciții acestora, 
înscriindu‐se cu majuscule, citeț şi corect, toate datele prevăzute de formular. 

2.Declarația  se  depune  la organul  fiscal  competent  la  termenele prevăzute de  Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

3.Ori  de  câte  ori  contribuabilul  constată  erori  în  declarația  depusă  anterior,  acesta 
completează  şi  depune  o  declarație  rectificativă,  situație  în  care  se  va  înscrie  "X"  în  casuța 
prevăzută în acest scop. 

4.În cazul realizării de venit din mai multe surse, se depune o singură declarație în care 
se menționează  fiecare  sursă  de  realizare  a  venitului.  Sursa  de  venit  este  reprezentată  de 
localitatea în raza căreia se află situat terenul sau terenurile, după caz. 

5.Declarația se completează în două exemplare: 
‐  originalul se depune la: 
a)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  contribuabilul  are  adresa  unde  îşi  are 

domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită 
de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România; 

b)    organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  se  află  sursa  de  venit,  pentru  ceilalți 
contribuabili persoane fizice. 

 ‐ copia se păstrează de către contribuabil. 
6.Declarația  se depune direct  la  registratura organului  fiscal  sau  la oficiul poştal, prin 

scrisoare recomandată. Declarația se pune gratuit la dispoziție contribuabilului. 
 
I. Date de identificare a contribuabilului 
Adresa:  se înscrie adresa domiciliului fiscal. 
Cod numeric personal/Număr de  identificare fiscală: se  înscrie codul numeric personal 

sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, 
cu ocazia înregistrării fiscale, după caz. 

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



 

 

Suprafețe de teren: se  înscrie,  în rândul corespunzător activității desfăşurate, numărul 
de  ari  aferent  fiecărei  suprafețe  (parcele)  de  teren  cultivate,  situate  în  raza  teritorială  a 
localității. 

III. Date de identificare a împuternicitului 
Se completează numai  în cazul  în care obligațiile de declarare se  îndeplinesc de către 

împuternicitul  desemnat  de  contribuabil,  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului 
nr.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală,  republicată,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, cu datele de identificare a împuternicitului   

Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal. 
Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului. 
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