
 



 

2 
 

 

CUPRINS 

 

PREAMBUL .......................................................................................... 3 

VECHIUL SISTEM DE IMPOZITARE A VENITURILOR AGRICOLE. 

TENTATIVE RECENTE DE A-L ÎMBUNĂTĂȚI ............................................ 4 

EVAZIUNEA FISCALĂ – MECANISME ȘI SOLUȚII ..................................... 7 

NOUL SISTEM DE IMPOZITARE A VENITURILOR DIN AGRICULTURĂ .... 10 

CUM INFLUENȚEAZĂ NOILE MĂSURI FISCALE ASOCIEREA MICILOR 

PRODUCĂTORI .................................................................................. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Preambul 

 

Ideea consolidării organizațiilor de producători este considerată una dintre prioritățile de 

dezvoltare ale agriculturii românești. Acest aspect a fost pe larg prezentat în anterioarele studii 

ale Centrului Român de Politici Europene, atât din prisma măsurilor de sprijin din actualul 

Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), cât și din perspectiva contextului sociologic și al 

metodelor concrete prin care se pot stimula formele de cooperare în scop economic.  

Raportul de față tratează una dintre politicile care pot influența în mod semnificativ apetența 

micilor agricultori de a se coagula în cooperative sau asociații agricole - politica fiscală.  

În mai 2012, comisarul UE pentru agricultură Dacian Cioloș declara : „Agricultorii vând la negru, la 

marginea drumului, la un preţ prost. Agricultorul nu va avea un bilanţ, nu se va putea duce la 

bancă, nu va putea avea acces la fondurile europene. Fiscalizarea în agricultură ar trebui 

abordată într-un mod inteligent. O fiscalizare progresivă, care să nu pună o presiune financiară 

insuportabilă pe producători, mai ales pe cei care investesc, însoţită de un sprijin ţintit pe 

categorii de agricultori, ar avea poate şanse mai mari”1. 

 

Într-adevăr, în ultimii ani așa numita ”lipsă de fiscalizare a sectorului agricol” a devenit un loc 

comun, însă puțini au fost cei care au încercat să descurce niște ițe de altfel destul de încâlcite, iar 

rezultatele concrete s-au lăsat așteptate. Problema a fost privită prea mult din perspectiva 

statului, care eșua în a colecta bani la buget, și insuficient din unghiul micului producător. 

Pentru acesta, fiscalizarea ar fi trebuit să vină la pachet cu formalizarea, crearea unei baze de 

start echitabile pentru toți jucătorii de pe piața agricolă, ceea ce ar fi reprezentat și o premiză a 

dezvoltării prin asociere. 

 

Plaga agriculturii românești o reprezintă, fără urmă de îndoială, evaziunea fiscală, iar micii 

producători au fost nu de puține ori arătați cu degetul în spațiul public ca fiind principalii vinovați 

pentru acest fenomen. În realitate, aceştia reacționează rațional în deciziile legate de 

valorificarea producţiei, în contextul economic, social și fiscal dat. Ba chiar se poate considera că 

micii producători sunt în mare proporție chiar ”victime” ale evaziunii intermediarilor, care obțin 

rente necuvenite pe seama lor. 

 

În ianuarie 2013 guvernul a decis modificarea Codului Fiscal care, prin noua modalitate de 

impozitare a veniturilor din activități agricole, schimbă sensibil regulile jocului. Raportul de față 

face o trecere în revistă a măsurilor luate sau dezbătute în ultimii ani în domeniul fiscalizării 

agriculturii și își propune să analizeze efectele directe și indirecte pe care noile schimbări 

legislative le vor avea asupra agricultorilor, din perspectiva asocierii.  În final raportul CRPE vine 

cu o serie de recomandări pentru viitoare măsuri de politică fiscală, care ar putea conduce la un 

climat favorabil asocierii producătorilor agricoli.     

                                                      
1
 ”Dacian Cioloş: România trebuie să aibă ca priorităţi asocierea fermierilor, serviciile de consiliere şi consultanţă 

agricolă, fiscalizarea agriculturii”, Recolta.eu, 23 mai 2012, accesat la 27 noiembrie 2012 
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Autoconsum și subzistență 

 

Ponderea mare a agriculturii de subzistenţă din România este o realitate economică greu de 

schimbat, fiind rezultatul unei combinaţii de factori sociali şi economici specifici subdezvoltării și 

tranziţiei, între care restituirea terenurilor agricole şi posibilităţile limitate de angajare în afara 

agriculturii. În aceste condiții, agricultura de subzistenţă suplinește lipsa resurselor de trai care ar 

fi trebuit să fie asigurate de o reţea de asigurări sociale.  

 

De aceea, pentru a stabili despre ce vorbim când vorbim despre fiscalizarea agriculturii, este 

important de avut în vedere faptul că o bună parte din producția agricolă națională se consumă în 

gospodăriile țărănești și că o proporție importantă din exploatațiile din România produc în 

principal pentru autoconsum: conform rezultatelor Anchetei structurilor în ferme 2007 se aflau în 

această situaţie 3,1 milioane de ferme din totalul celor 3,9 milioane înregistrate. Mai mult, 

Ancheta bugetelor de familie (INS) a arătat că în formarea veniturilor gospodăriilor de agricultori 

în anul 2009, consumul de produse agroalimentare din resurse proprii avea o pondere 

semnificativă (42,2%), abia pe locul doi fiind veniturile din agricultură (23,0%). 

 

 

Vechiul sistem de impozitare a veniturilor agricole. Tentative recente de a-l 

îmbunătăți  

 

 

Conform Codului Fiscal în vigoare până în 2013, veniturile impozabile din agricultură erau cele 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, exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, precum și vânzarea 

produselor agricole către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială. 

Astfel, veniturile din creșterea animalelor, silvicultură și piscicultură erau neimpozabile, 

impozitându-se numai veniturile obținute în spații de producție care implică realizarea unor 

investiții precum și cele realizate de producătorii care vând către unități specializate de colectare 

sau producție. Erau exceptați de la plata impozitului micii producatori care vindeau produsele în 

piețe sau direct către consumatorii finali. 

Impozitul se calcula atât pe bază de norme de venit, cât și într-o variantă simplificată, cazul din 

urmă fiind cel aplicat vânzărilor directe: agricultorii vindeau producția pe baza unui borderou de 

achiziții către intermediari, care erau obligați ca, la sfârșitul lunii, să calculeze prin reţinere la 

sursă, aplicând cota de 2% asupra valorii produselor și să vireze acest impozit, împreună cu cei 

5,5% din valoarea produselor care mergeau la fondul de sănătate. 

La rândul lor, contribuabilii care desfăşurau activități agricole pentru care venitul net se 

determina pe baza de norme de venit aveau obligaţia să completeze un Registrul-jurnal de 

încasari şi plăți, doar partea referitoare la încasari. În cazul în care, în anul anterior înregistrau un 
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venit brut anual mai mare de 100.000 euro,  începând cu anul fiscal următor aveau obligaţia să 

determine venitul net anual în sistem real. 

 

Cu alte cuvinte, pe sistemul de până acum, majoritatea fermierilor vindeau unui intermediar și 

acesta era responsabil cu colectarea impozitului către stat. De ce ar fost interesați fie fiermierul 

fie intermediarul să facă acest exercițiu – nu a fost niciodată clar și cei care au gândit mecanismul 

ar fi trebuit să se aștepte la o rată de colectare mică.  

 

Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că în mod evident, legea nu era respectată. Reamintim că situația 

de mai sus este valabilă doar în cazul celor care valorificau produsele prin firme de colectare. 

Producătorii care vindeau în pieţe sau direct către consumatorii finali erau exceptaţi de la plata 

impozitului, lor revenindu-le anumite contribuții sub forma taxelor de eliberare a certificatului de 

producător și taxelor de acces la piețe.  

Dacă aceste mecanisme de ”fiscalizare” ar fi funcționat în spiritul legii, nu s-ar fi ajuns ca 

intermediarii să dețină certificate de producător și să vândă cantități pe care nu le puteau 

justifica. Au existat inițiative de îmbunătățire a procedurii de eliberare a certificatului de 

producător prin implicarea asociațiilor reprezentative, cu scopul eliminării eventualelor fraude, 

însă nu este clar dacă o dată adoptate, vor avea efecte în combaterea evaziunii. 

 

Începând cu 2010, autoritățile au încercat să facă mici reglaje ale mecanismului de fiscalizare a 

agriculturii, unele mai inspirate, altele mai puțin: 

 

 În 2010, Ministerul Agriculturii a pornit de la analiza datelor APIA, care arăta faptul că sunt 

mulţi agricultori persoane fizice care deţin suprafeţe de zeci şi sute de hectare de teren 

pentru care primesc subvenţii consistente, dar care nu plătesc impozit pe venit şi care nici 

nu emit facturi (unii dintre ei ar fi trebuit să se încadreze şi ca plătitori de TVA, după cifra 

de afaceri estimată). Ministerul a propus atunci o interpretare a legislaţiei privind 

desfăşurarea activităţilor economice care presupunea înregistrarea tuturor persoanelor 

care primesc subvenţii de la APIA, adică transformarea tuturor acestora în persoane fizice 

autorizate, care ar fi trebuit să vândă producţia agricolă pe baza unei facturi şi să 

plătească impozit de 16% pe venitul net obţinut din vânzarea producţiei. 

 

Ministerul a pierdut disputa publică stârnită imediat şi a trebuit să recunoască faptul că OUG 

44/2008 nu se referă şi la producătorii agricoli care îşi valorifică producţia proprie în pieţe, 

oboare sau târguri în baza certificatului de producător. Privind în urmă, este evident că măsura 

înregistrării tuturor beneficiarilor de plăţi directe ar fi fost exagerată, mai ales că mulţi dintre ei 

nu vindeau decât o mică parte din producţie (şi nici măcar în pieţele ţărăneşti). Însă statul și-a dat 

seama de realitatea faptului că aceste mici cantităţi preluate de la un număr mare de agricultori 

alimentau involuntar o piaţă gri, dominată de intermediari, asupra cărora controalele diferitelor 

instituţii ale statului se dovedeau ineficiente. 
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În timpul recoltării cerealelor din 2010, a fost pus în aplicare un plan de acţiune naţional pentru 

prevenirea şi combaterea ilegalităţilor din domeniul producerii, depozitării şi comercializării 

produselor cerealiere. Principalele nereguli depistate au fost: neevidenţierea cerealelor, a 

produselor finite şi a materiilor prime în actele contabile şi nici în actele care însoţeau 

transporturile. Deşi au fost suspendate sau anulate autorizaţiile de depozit, au fost confiscate 

mijloace de transport, au fost date amenzi, avertismente şi au fost confiscate importante 

cantităţi de cereale sau făină, evaziunea nu a putut fi redusă considerabil decât după 

introducerea taxării inverse. 

  

Pe de altă parte, înregistrarea ca persoană fizică autorizată a beneficiarilor măsurilor de 

dezvoltare rurală (Măsura 141 din Planul Național de Dezvoltare Rurală este cel mai bun 

exemplu, beneficiarii acesteia trebuind să demonstreze cu facturi creşterea nivelului producţiei 

comercializate) a produs situaţii greu de interpretat în legătură cu aplicarea prevederilor privind 

impozitarea agricultorilor, și nu numai, după cum vom vedea la capitolul privind cooperativele. 

Într-un final (martie 2012) Ministerul de Finanţe ar fi acceptat ca PFA să fie tratate la fel ca 

persoanele fizice pentru veniturile obţinute din agricultură. 

 

 În 2011 a existat un proiect al Ministerului Finanțelor de modificare a Codului Fiscal, 

conform căruia impunerea veniturilor din vânzări directe (2%) ar fi fost scoasă, toți micii 

producatori de legume, fructe, flori, cereale si material lemnos urmând să fie impozitați 

cu 16% din veniturile nete calculate pe bază de norme de venit, cu plata anticipată. În 

continuare ar fi fost exceptați de la taxare crescătorii de animale și păsări, apicultorii și 

crescătorii de viermi de matase care nu vindeau către colectori sau procesatori.  

 

Reacția ministrului Agriculturii de atunci a fost justificată și la obiect: 

”Cum să le iei de la început banii, când ei trebuie să aștepte un an ca sa încaseze? Nu cred că un 

asemenea proiect ar crește prețul alimentelor, dar se poate bloca producția internă printr-un 

sistem de fiscalizare neadecvat. Profiturile agricultorilor sunt mai mici ca în alte domenii, plus 

că băncile acordă foarte greu credite pentru agricultură”2. 

 

Practic, la începutul lui 2013 guvernul a revenit cu această propunere din 2011 și a schimbat doar 

prevederea privind plățile anticipate care atunci nemulțumise Ministerul Agriculturii și asociațiile 

de producători. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 ”Proiect de modificare a Codului Fiscal: Toți micii producătoride legume, fructe, cereale și material lemnos vor plăti 

impozit pe venit/ Valeriu Tabără: Măsura nu poate fi aplicată, pentru că ar bloca producția internă”, hotnews.ro, 4 

decembrie 2011, accesat la 20 ianuarie 2013. 
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Evaziunea fiscală – mecanisme și soluții 

 

Evaziunea fiscală în agricultura din România, estimată la 2,5 miliarde de euro doar în acest sector 

se manifestă, totuși, în mod plenar, în domeniul taxelor indirecte, mai precis ca diferenţă între 

TVA teoretică şi cea încasată la bugetul de stat. Conform raportului Consiliului Fiscal pe 20113, 

România colectează doar 54% din TVA-ul care ar trebui colectat. Domeniul în care evaziunea se 

manifestă cel mai pregnant este cel al vânzării produselor agricole primare, mai ales la cereale și 

legume-fructe.  

 

Producătorul vinde producția direct din câmp sau de la poarta casei intermediarilor și aceasta 

ajunge la consumatorul final de câteva ori mai scumpă. Sumele nedeclarate între momentul 0 și 

momentul N intră, prin evaziune, într-o gaură neagră. Sunt deja cunoscute schemele folosite de 

firme pentru a face evaziune în sectorul cereale: 

Filiera grâului 

 

Firme înregistrate în alte țări din UE care se ocupă cu importul şi exportul de produse agricole 

deschid în România companii prin care cumpără grâu direct de la producătorul neînregistrat ca 

persoană juridică pe baza unui borderou de achiziții (un tabel în care sunt trecute persoana de la 

care s-a cumpărat, cantitatea și prețul). Grâul este revândut firmei-mamă iar în preţul de 

cumpărare este inclus şi TVA-ul, taxă pe care SRL-ul intermediar nu a plătit-o. Firma intermediară 

este revândută, astfel rămânând în grija statului român să-și recupereze TVA-ul colectat de firma 

căpușă. Concernul exportă marfa, operațiune scutită de TVA și face cerere de rambursare a TVA-

ului.    

Deci statul trebuie să ramburseze un TVA pe care nu l-a colectat, grâul este exportat și apoi 

importat la prețuri de N ori mai mari, iar terenul este pregătit pentru consumatori cu declarații în 

presă de genul ”prețul pâinii ar putea crește anul acesta cu 20% din cauza producției scăzute, 

etc”.4 

 

Taxarea inversă la cereale 

 

Taxarea inversă este aparent una dintre modalitățile de 

combatere a evaziunii fiscale prin eliminarea "firmelor 

fantomă", care nu plătesc taxa pe valoare adăugată, și de 

crearea unei baze de ”start” egale pentru toți 

producătorii. Prin această procedură, beneficiarul unei 

livrări de bunuri/prestări de servicii devine persoana 

                                                      
3
 Consiliul Fiscal, ”Raportul anual pe anul 2011. Evoluții și perspective macroeconomice și bugetare 2012”. 

4
 ”Mafia grâului se pregătește de start”, Gazeta de Cluj, accesat la 25 octombrie 2012 

”Înainte de taxare inversă 
evaziunea fiscală pe cereale era 
de 70%, acum este cam 40%” 

(Președintele Rompan) 
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obligată la plata TVA, prin excepție de la regula generală conform căreia persoana obligată la 

plata TVA este furnizorul. 

Producătorii cumpără input-uri în care este inclusă TVA. Producția este vândută fără TVA, pe care 

o recuperează de la stat în aproximativ 45 de zile. Cel care plătește TVA-ul este abia 

consumatorul final. Astfel, cei care vând cu factură o pot face la același preț ca și cei care vând pe 

borderou, care nu mai au astfel un avantaj competitiv la preț. Se diminuează specula și se 

stabilizează prețurile.    

În Uniunea Europeană, toate țările sunt supuse sistemului comun al taxei pe valoare adăugată, 

legiferat prin Directiva 2006/112/CE. România a solicitat derogarea de la prevederile directivei 

pentru a introduce taxarea inversă. În 2011 Comisia Europeană a adoptat decizia de autorizare a 

României de a aplica taxarea inversă pentru porumb, grâu, secară, floarea soarelui, orz, rapiţă, 

sfecla de zahăr, soia şi orzoaică. 

Se estimează că taxarea inversă la produsele de mai sus  a generat un surplus de 50 milioane de 

Euro în 20115. 

Din păcate, taxarea inversă la cereale ar urma să fie scoasă în mai 2013. Guvernul a cerut o 

derogare de încă doi ani, inițiativă sprijinită de asociațiile profesionale și patronatele din 

domeniul cerealelor.  În Bulgaria și Ungaria se aplică taxarea inversă, iar dacă România ar fi 

renunțat la ea, toată evaziunea fiscală din aceste două țări s-ar fi mutat la noi. 

 

Reducerea nivelului TVA  

 

Din cele 27 de țări ale UE, numai România și Danemarca au un nivel atât de ridicat al TVA pentru 

produsele agricole, fiind și rata standard a TVA (24% în cazul României și 25% în cel al 

Danemarcei). În aproape toate celelalte state, se aplică o taxă diferențiată (o cotă redusă de TVA 

la produse alimentare), inclusiv în țările din Europa Centrală și de Est: în Polonia - 5%, in Slovenia 

- 8,5% și în Ungaria 18% pentru lactate și produse din cereale. 

                                                      
5
 idem 

Scăderea nivelului TVA ar putea reduce în mod semnificativ evaziunea pe filieră:”când 

scade impozitarea, crește conformarea voluntară” (consultant fiscal, interviu cu 

autorii).  

Din punctul de vedere al intermediarilor costul relativ al asumării riscului sancțiunilor 

pentru neplata TVA-ului ar deveni prea mare. 

În ce privește asociațiile de producători, dat fiind că acolo se regăsesc producători 

formalizați care sunt concurați de cei care nu plătesc taxe și impozite, o scădere 

generală a fiscalității i-ar avantaja. Astfel, cadrul de operare ar deveni egal atât pentru 

agricultorul individual, cât și pentru asociație.  
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În 2012, un studiu al Ernst&Young Ungaria, bazat pe o analiză de pre-fezabilitate în sectoarele 

lactate, carne de porc și pasăre a arătat că scăderea TVA la 5% pentru o serie de 34 de produse 

agro-alimentare de bază (ceea ce ar costa statul 213 milioane de Euro = aproximativ 0,2% din PIB) 

ar diminua stimulentele pentru evazioniști, ar sprijini producătorii locali și ar diminua inflația6.  

Măsurile propuse în România de actuala guvernare în materie de TVA aplicată în sectorul agricol 

se anunță de bun augur pentru categoria-țintă a acestui raport – producătorii mici și mijlocii, dar 

și în contextul fiscalizării agriculturii la modul general – atâta vreme cât vor fi duse la îndeplinire. 

Provocarea constă în a demonstra că aceste soluții sunt sustenabile din punct de vedere bugetar 

și că nu contravin normelor impuse de troica CE – FMI - Banca Mondială, o provocare căreia noua 

modalitate de impozitare a veniturilor din agricultură, prezentată în cele ce urmează, se pare că 

dorește a-i găsi o rezolvare, prin crearea unor fonduri-tampon la bugetul de stat. 

Astfel, schimbările care ar afecta fiscalizarea agriculturii în România vehiculate în ultima perioadă 

sunt: 

 

1. Introducerea unui nivel scăzut al TVA pentru alimentele de bază (9%) 

Încă din primăvara anului trecut se vorbește despre scăderea TVA pentru alimentele de bază la 

9%, însă abia la începutul lui 2013 au fost făcute calculele pentru un proiect pilot de reducere a 

TVA la pâine la 9%. La momentul scrierii acestui raport discuțiile se poartă între Ministerul 

Agriculturii și Ministerul Finanțelor Publice, iar declarațiile oficialilor merg în direcția 

implementării acestui proiect pilot după semnarea noului acord cu FMI (de la 1 iulie 2013). 

 

2. Returnarea a 15% din TVA la producător pentru dezvoltarea exploatației 

Aceasta reprezintă, de fapt o subvenție condiționată și 

un stimulent pentru ca producătorul să-și vândă 

producția cu factură : din cei 24% colectați, 15% îi vor 

fi returnați de către stat în momentul în care va 

prezenta factura. Principalii beneficiari vor fi 

agricultorii mari, persoane juridice care sunt și 

plătitoare de TVA. Grupurile de producători și 

cooperativele vor putea beneficia, de asemenea, de 

această măsură. 

Totuși, această măsură ar merita să fie implementată doar pentru o perioadă limitată, întrucât 

poate fi considerată o plată directă cuplată, pe care Uniunea Europeană ar putea-o aproba doar 

cu titlu temporar. Cu toate acestea, ideea merită a fi luată în considerare pentru că poate oferi 

producătorilor un stimulent puternic de a intra în economia formalizată și a vinde cu factură.   

                                                      
6
 ”Exclusive: Hungary losing 1 billion euros a year from food VAT fraud”, Reuters.com, 7 iunie 2012, accesat la 1 

noiembrie 2012 

”Ce vrem să atingem cu acest 

lucru? În primul rând să-l 

obligăm pe producător să emită 

factură, pentru că acum 80% 

dintre alimente se vând fără 

factură” (Victor Ponta, 

declarații la Târgul Indagra 

2012) 
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Noul sistem de impozitare a veniturilor din agricultură 

 

Revenim însă la impozitarea veniturilor: devenise de 

mult evident faptul că impozitarea cu 7,5% (2% + 5,5% 

contribuția la sănătate) a venitului brut trecut pe 

borderou, nu funcționa. Nici modalitatea de 

determinare a venitului net anual în sistem real (pentru 

agricultorii care s-au înregistrat ca PFA), pe baza 

datelor din contabilitatea în partidă simplă nu a avut 

mai mult succes: realitatea este că oamenii s-au 

înregistrat ca PFA doar pentru a accesa diverse măsuri 

ale PNDR, însă forma nu a avut timp să-și creeze și fondul – adică agricultori cu situații contabile 

bine întocmite și pe baza cărora s-ar putea colecta impozitul. 

După cum am văzut, soluția care a fost până la urmă adoptată era în laboratorul Ministerului 

Finanțelor Publice de câțiva ani (proiectul de taxare a agricultorilor cu 16% din veniturile nete din 

2011), însă abia la începutul acestui an asperitățile sale inițiale – faptul că producătorii ar fi 

trebuit să facă plăți anticipate, ceea ce, conform Ministrului Agriculturii de atunci, ar fi ”blocat 

producția internă”7 au fost retușate. 

Miercuri, 23 ianuarie 2013, a fost publicată în Monitorul Oficial OG 8/2013 privind modificarea 

Codului Fiscal care, printre altele, introduce noi prevederi în privința  impozitării veniturilor din 

activități agricole. 

Au fost incluse în sfera impozitării veniturile obținute din creşterea animalelor, silvicultură şi 

piscicultură, ceea ce reprezintă o măsură echitabilă. Apoi, prevederea privind plățile anticipate a 

fost îndepărtată, acum plata impozitului efectuându-se către bugetul de stat în două rate egale, 

scadente toamna, după ce agricultorii își vor fi valorificat producția: 50% din impozit se va plăti 

până la data de 25 octombrie, iar restul până la 15 decembrie. Însă acest calendar, deși 

îmbunătățit față de perspectiva anterioară a plăților în avans, nu ia decât parțial în calcul 

specificul plății subvențiilor (care se fac după încheierea anului agricol) sau opțiunea unor 

agricultori de a-și depozita producția și a o vinde în extrasezon, factori care le vor crea acestora 

probleme serioase de cash-flow.   

În noul sistem, Ministerul Finanțelor a realizat practic o estimare atât a veniturilor pe care un 

agricultor le-ar putea obține pe exploatații care depășesc anumite praguri de mărime, cât și a 

cheltuielilor presupuse pentru obținerea acestora. Astfel, s-a calculat venitul net, generându-se 

normele de venit pe unitatea de suprafață / cap de animal / număr familii albine. Asupra acestui 

venit net, se va aplica un impozit de 16% şi o cotă de 5,5% pentru contribuţiile la fondul de 

sănătate. 

                                                      
7
 ”Proiect de modificare a Codului Fiscal: Toti micii producatori de legume, fructe, cereale si material lemnos vor plati 

impozit pe venit/ Valeriu Tabara: Masura nu poate fi aplicata, pentru ca ar bloca productia interna”, Hotnews.ro, 4 

decembrie 2011, accesat la data de 26 ianuarie 2013 

În timp ce acum cota de 5,5% 

reprezentând cotizația la sănătate 

se aplică la normele de venit, este 

evident că aplicarea ei la încasări 

(pe vechiul Cod Fiscal, până în 

2012) era greşită, ceea ce 

reprezenta un motiv în plus de 

eludare a acestei obligaţii fiscale. 
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Tot ce este sub anumite cote intră la agricultura de subzistență care rămâne neimpozitată. 

Următoarele tabele exprimă cea mai recentă definiție a termenului ”agricultură de subzistență” 

în România: 

Produse vegetale Suprafață 
Cereale până la 2 ha 
Plante oleaginoase 

 
până la 2 ha 

Cartof 

 
până la 2 ha 

Sfecla de zahăr 

 
până la 2 ha 

Tutun până la 1 ha 

Hamei pe rod 

 
până la 2 ha 

Legume în câmp 

 
până la 0,5 ha 

Legume în spaţii protejate 
 

până la 0,2 ha 

Leguminoase pentru boabe 

 

până la 1,5 ha 

Pomi pe rod 

 

până la 1,5 ha 

Vie pe rod 
 

până la 0,5 ha 

Flori şi plante ornamentale 

 

până la 0,3, ha 

Animale Nr. Capete / Nr. familii de albine 
Vaci şi bivoliţe 

 
până la 2 

Ovine şi caprine 

 
până la 10 

Porci pentru îngrăşat 

 
până la 6 

Albine 

 
până la 50 de familii 

Păsări de curte până la 100 
Sursa: Prelucrare după OG 8 / 2013 

Acest mod de calcul lasă totuși loc la subterfugii creative. Astfel, dacă animalele nu se 

impozitează atunci când sunt cumulate într-o exploataţie sub nivelul prezentat, la terenuri 

înseamnă că printr-o bună împărţire între cereale, oleaginoase şi leguminose, nici la 5 ha pe total 

exploataţie nu se plăteşte nimic. 

Din cele 1,1 milioane de exploatații eligibile pentru plăți de suprafață, aproximativ 670 000 intră 

în sfera de aplicare a noilor măsuri de impozitare, după cum au estimat autoritățile. Tabelul de 

mai jos, realizat pe baza datelor APIA din 2009 prezintă numărul de exploatații aparținând 

persoanelor fizice pe fiecare categorie de mărime. Astfel, ultimele trei poziții relevă faptul că 

persoane fizice dețineau aproape 3000 de exploataţii de peste 100 ha, între care 20 de exploataţii 

lucrau mai mult de 1000 de ha fiecare.  
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Pentru primul an de impozitare pe acest model forfetar, poate nu este important de stabilit un 

prag al încasărilor după care să fie obligatorie determinarea venitului net în sistem real (vechiul 

cod fiscal prevedea un prag la echivalentul a 100 000 euro), dar în viitor ar trebui prevăzută 

această trecere. După cum ar trebui prevăzută şi situaţia (avută în vedere de vechiul cod) de 

reducere a normelor de venit în cazul pierderilor din cauza calamităţilor naturale.   

 
Suprafață 
eligibilă 

Nr. exploatații 
persoane 

fizice 
 

Nr. exploatații 
persoane juridice 

1-2 ha 367 195 351 

2-3 ha 269 371 395 

3-5 ha 258 781 851 

5-10 ha 147 170 1553 

10-20 ha 36072 1396 

20-50 ha 15668 2027 

50-100 ha 4184 2217 

100-500 ha 2746 6586 

500-1000 ha 95 1709 

Peste 1000 ha 20 885 

                     Sursa: Prelucrare CRPE după date APIA 2009 

 

Cum va funcționa în practică noul sistem de impozitare?  

Conform declarațiilor Ministrului Finanțelor, când agricultorul va merge la Agenția de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru a încasa subvenția pe suprafață, un agent fiscal îi va 

calcula impozitul datorat în funcție de parametrii de mai sus. Ministrul de Finanțe Daniel Chițoiu a 

precizat explicit că „modul de declarare şi de plată se face de un agent fiscal la sediul APIA şi, 

acolo, se declară şi se reţine impozitul din veniturile reţinute de la aceşti agricultori sub formă de 

subvenţie”8. S-ar înțelege deci că APIA reține impozitul din subvenție, devenind în practică și 

organ fiscal.  

Însă în Ordonanța de Urgență, termenele de plată pentru noul impozit sunt octombrie și 

decembrie, în timp ce subvenția se plătește de obicei între lunile martie și mai ale anului viitor 

celui în curs. În acest condiții, cum va reține în decembrie APIA impozitul dintr-o subvenție pe 

care încă nu a plătit-o? Poate doar dacă va exista în continuare un avans plătit înainte de sfârșitul 

anului. Ideea de a lega impozitul de subvenție este una bună – agricultorii nu vor simți că vor 

pierde ceva, ci că statul le reține niște bani din ceea ce oricum le dădea.  

                                                      
8
 ”Pe agenda de azi a Guvernului: impozitarea agricultorilor”, Recolta.eu, 22 ianuarie 2013, accesat la data de 23 

ianuarie 2013. 
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Guvernul trebuie să se decidă exact privind modul de 

aplicare, și ar fi de preferat ca oamenii să nu fie puși pe 

drumuri de două ori. În orice caz, din calculele oficialilor 

reiese că în noua configurație un agricultor plătește mai 

puțin decât înainte – presupunînd că vindea pe borderou 

și impozitul de 7,5% chiar era virat. Însă realitatea este că 

puțini înregistrau cumpărarea pe borderou, și chiar dintre 

cei care îl foloseau, puțini chiar virau impozitul către stat. 

În plus, previziunile guvernului sunt că va colecta un 

surplus de 578 milioane de lei9, ceea ce ne ajută să ne 

facem o idee asupra lipsei de eficiență a vechiului sistem.  

Revenind la obiectivul major al reducerii evaziunii fiscale, aceste noi măsuri de lărgire a bazei de 

impozitare a agriculturii par a fi gândite, cel puțin la nivel declarativ, cu bătaie mai lungă. Din 

declarațiile oficialilor reiese că aceste încasări suplimentare vor avea ca destinație susținerea 

acelui proiect pilot de reducere abruptă a TVA-ului pe filiera cereale, ca o primă ofensivă 

substanțială asupra evaziunii fiscale. 

Această perspectivă este întărită de prevederea din noul 

proiect legislativ conform căreia impozitul se virează la 

bugetul de stat și că nu se vor distribui cote defalcate 

către bugetele locale, ca până acum. 

Aceasta ar trebui să fie continuarea noului sistem de 

impozitare, astfel încât dezideratul unei piețe agricole 

echitabile pentru toți producătorii să fie mai puțin 

îndepărtat, iar asocierea să reprezinte o opțiune mai 

evidentă, prin avantajele economice pe care le aduce. 

 

 

Cum influențează noile măsuri fiscale asocierea micilor producători   

 

Corecții legislative 

 

Până la a aborda frontal subiectul facilităților fiscale pe care statul ar trebui să le acorde formelor 

asociative, într-o primă fază este extrem de importantă sublinierea unei incongruențe legislative 

care în prezent împiedică agricultorii formalizați (înregistrați ca persoane fizice autorizate) să 

devină membri ai cooperativei de gradul I.  

 

                                                      
9
 ”Firmele de energie, agricultorii și microîntreprinderile susțin majorările de salarii la stat”, zf.ro, 23 ianuarie 2013, 

accesat la data 25 ianuarie 2013. 

”Cei care au peste două hectare, 

dacă până acum plăteau 214 lei 

pe hectar, acum plătesc numai 96 

lei pe hectar. La cartofi, dacă până 

acum impozitul pe care îl plăteau: 

de 5,5% contribuţii de sănătate şi 

acel 2% se ridica la 1.266 lei, 

propunerea pentru noul impozit 

este de 750 lei, mult mai mic.” 

(Ministrul Agriculturii, Daniel 

Constantin) 

"Prin mărirea bazei de impozitare 

putem să avem oarecum o garanţie 

că putem trece în faza a doua, la o 

reducere la un moment dat a TVA-

ului la anumite tipuri de produse.”  

(Ministrul Agriculturii, Daniel 

Constantin) 
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Legea cooperației agricole nr. 566/2004 definește membrul cooperator ca fiind o ”persoană 

fizică”. Prin urmare, doar o persoană fizică (definită prin decretul nr. 31/1954) poate fi membru al 

unei cooperative de gradul I, iar persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 

întreprinderile familiale – entități fără personalitate juridică conform OUG 44/2008 – ies din 

definiția persoanei fizice. Au existat cazuri în care Oficiul Registrului Comerțului a respins cererea 

unor astfel de entități fără personalitate juridică de a se asocia în cadrul unor cooperative de 

gradul I. Astfel, modificarea și completarea legii nr. 566/2004 reprezintă o urgență, pentru ca și 

agricultorii formalizați ca PFA, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale să se poată 

asocia. De altfel, acestea reprezintă categoria cea mai dinamică și dornică să se dezvolte, inclusiv 

prin asociere, înregistrându-se de regulă pentru a accesa diverse măsuri ale Programului Național 

de Dezvoltare Rurală - și tocmai acestora statul le pune bețe în roate la asociere prin necorelarea 

între diverse acte legislative. 

 

Facilități fiscale 

În prezent, conform legii cooperativei agricole (l. 566/2004), statul oferă următoarele facilități 

fiscale acestor forme de asociere: 

 scutirea de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la 
constituire; 

 accesul la subvenţii şi la fondurile publice, precum şi la fonduri externe prevăzute în 
programul de susţinere a agriculturii României; 

 scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, maşini şi utilaje 
agricole, echipamente de irigat şi alte asemenea echipamente utilizate de cooperativele 
agricole; 

 recunoaşterea şi asimilarea cooperativelor agricole de către Ministerul Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale ca grupuri de producători, pentru a beneficia de toate 
drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare 

 

Nu este clar la ce se referă acest ”impozit agricol” – este vorba despre impozitul pe terenul aflat 

în proprietatea cooperativei sau despre impozitul pe veniturile obținute din relațiile comerciale 

ale membrilor cu cooperativa? Termenul în sine ar trebui modificat în funcție de definițiile din 

actualul Cod Fiscal. 

În plus, un stimulent important pentru dezvoltarea acestei forme de asociere l-ar constitui 

scutirea de la plata impozitului pe dividendele primite de membri în urma redistribuirii acelei 

cote din profitul cooperativei care nu a fost reinvestită, pentru a se evita dubla impozitare.  
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Posibilul impact al noilor măsuri 

 

Privind situația de ansamblu, dacă producătorii de legume în solarii erau şi înainte impozitați pe 

baza normelor de venit (deci ştiu procedurile de urmat), provocarea pentru administraţia fiscală  

o va constitui introducerea acestui regim pentru un mare număr de fermieri care nu au 

experienţa declaraţiilor fiscale şi a plăţilor. Implicarea APIA poate aduce o anumită simplificare, 

dar poate fi considerată şi o îndepărtare de la rolul acestei instituții.   

Din perspectiva interacţiunii dintre fiscalizare şi asocierea producătorilor în vederea valorificării în 

comun a producţiei, prin cooperative sau grupuri de producători, faptul că un potenţial membru 

al unei forme de asociere este deja impozitat (pe baza normelor de venit) poate constitui un 

stimulent pentru asociere, prin comparaţie cu situaţia de până la fiscalizarea generalizată 

introdusă acum. 

Datorită faptului că Persoanele Fizice Autorizate își păstrează regimul de impozitare de până 

acum (în virtutea art. 82 din OG 8/2013), este de așteptat ca agricultorii mai dinamici și mai 

perfomanți pe piață să fie stimulați să se înregistreze ca PFA, formalizându-și activitatea pentru a-

și îmbunătăți perspectivele de dezvoltare (impozitarea în sistem real le permite o ”optimizare 

fiscală” – înregistrarea de cheltuieli, deci scăderea 

profitului). 

Dacă însă nu există oportunitatea unei asocieri, 

aceeaşi plată a impozitului forfetar îl va stimula pe 

producătorul agricol să vândă fără vreo restricţie către 

aceiaşi intermediari care întreţin evaziunea. De aici 

rezultă nevoia de a intensifica lupta cu evaziunea 

fiscală şi de a a adapta diferitele măsuri de combatere 

a acesteia la specificul fiecărei filiere. Este necesară 

crearea unei piețe agricole echitabile pentru toți 

producătorii, în care asocierea să reprezinte o opțiune 

mai evidentă, prin avantajele economice pe care le 

aduce. 

În cazul panificaţiei este recomandabilă realizarea experimentului de reducere a TVA. De 

asemenea, este de luat în calcul o reducere a nivelului TVA la la alimente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Art. 82 Contribuabilii care 
realizează venituri din activităţi 
independente, cedarea folosinţei 
bunurilor, activităţi agricole 
impuse în sistem real, prevăzute la 
art. 71 alin. (5), precum şi din 
silvicultură şi piscicultură, cu 
excepţia veniturilor din arendare, 
sunt obligaţi să efectueze în cursul 
anului plăţi anticipate cu titlu de 
impozit, exceptându-se cazul 
veniturilor pentru care plăţile 
anticipate se stabilesc prin 
reţinere la sursă.  
(OG 8/2013) 

 



 

16 
 

Acest raport apare în cadrul programului “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere”- 

inițiat si finanțat de RAF și derulat în partneriat cu PACT, CIVITAS, FDSC, CMSC, CRPE și CEED. 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul acestui raport nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a RAF și a membrilor 

consorțiului. Opiniile exprimate  nu  implică  automat  poziția tuturor experților  afiliați CRPE  sau  

a  altor instituții  și organizații partenere CRPE.   
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