
Num r de operator de date
cu caracter personal – 1067

Ministerul Finan elor Publice
Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal
Administra ia Finan elor Publice .................................

Nr. înregistrare..........................
Data ........../.........../...............

DECIZIE DE IMPUNERE ANUAL
pentru  veniturile din activit i agricole – impunere pe norme de venit -

pe anul ________

tre:
Nume:                                                              __________
Prenume:_______________________________________
Domiciliul fiscal: Localitate:________________________
Str. ___________________________________________
Nr.    __ Bl.      _  Sc. Ap.____
Jude /sector:

CNP/NIF:_____________________________________________
În baza art.83 alin. (31), art.84, art.87 i art.115  din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i complet rile ulterioare, a Declara iei  speciale privind veniturile din activit i agricole
– impunere pe norme de venit pe anul____înregistrat  sub nr. ________din data___________se
stabile te impozitul pe veniturile din activit i agricole, dup  cum urmeaz :

Date privind activitatea desf urat :
Localitatea pe raza c reia se afl  terenul (terenurile) …………………………………………………………………………………...
Tipul activit ii agricole ………………………………………………………………………………………………………………….
Data începerii  activit ii:………………………………………….. Data încet rii activit ii …………………………………………..

II. Determinarea venitului impozabil i a impozitului pe venit:

- lei -
Denumire indicator Decizie anterioar Decizie curent

1.Venit net anual impozabil
2.Impozit pe venitul net anual impozabil datorat
3. Suma de virat entit ii nonprofit conform op iunii exprimate
4. Cheltuieli admise cu bursa privat
5. Obliga ii stabilite privind pl ile anticipate

a. stabilite în plus (rd.2 - rd.5 - rd.4)*6. Diferen e de impozit
anual de regularizat b. stabilite în minus (rd.5 - rd.2 + rd.4)

a. constatate în plus7.Diferen e de impozit,
conform art.88(2) din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003, republicat

b. constatate în minus

Administra ia finan elor publice î i rezerv  dreptul de a modifica impozitul calculat în condi iile declar rii eronate a veniturilor, în perioada de prescrip ie a
impozitului pe venit.
Diferen a de impozit stabilit  în plus (rd.6a)  în sum  de ...........................lei se pl te te în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii prezentei. Pentru
impozitul neachitat pân  la termenul precizat mai sus, se vor calcula major ri de întârziere.
Diferen a de impozit constatat  în plus (rd.7a)  în sum  de ...........................lei se pl te te în func ie de data comunic rii prezentei, astfel:

-  dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 01-15 din lun  , termenul de plat  este pân  la data de 5 a lunii urm toare;
-  dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 16-31 din lun  , termenul de plat  este pân  la data de 20 a lunii urm toare;

Diferen a stabilit /constatat  în minus (rd.6b sau rd.7b) în sum  de ..................... lei se compenseaz  cu obliga iile neachitate înb termen, din anul fiscal curent, iar
diferen a se restituie conform prevederilor legale în vigoare. Împotriva m surilor dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile
de la comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezint  titlu de crean i constituie în tiin are de plat , conform legii.

Aprobat:
Func ie..........................…………..
Nume, prenume…………………..
Data ………………………………

Verificat:
Func ie................................……...
Nume,prenume..............................
Data………………………………

Întocmit:
Func ie.......................................……….
Nume, prenume ......................................
Data ……………………………………

Am primit un exemplar,
Semn tur  contribuabil …………………..……………
Data.........../......./........
sau   Nr. i data confirm rii de primire……………………

_______________________________________________________________________________________________________________

*) În situa ia în care suma rezultat  este negativ  se preia la rândul 6.b

Notã: Suma înscris  la rd. 3 cumulat  cu suma înscris  la rd. 4 nu poate dep i 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat.

Cod 14.13.02.13/a


