
 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

 

ORDIN NR. 

privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole 

 

În temeiul prevederilor: 

- art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, 

- art.5 alin.(4), art.106 alin.(5), alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

art.342 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală emite următorul 

 

ORDIN 

 

ART.1 - Se aprobă “Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităților 

agricole”, prevăzută în anexa nr.1 la prezentul ordin. 

ART.2 - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:  

a) “Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de 

calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzut în 

anexa nr.2; 

b) “Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor”, prevăzut în anexa nr.3; 

c) “Cerere privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază de 

norme de venit”, prevăzut în anexa nr.4; 

d)  “Referat privind reducerea venitului anual din activități agricole, stabilit pe bază 

de norme de venit”, prevăzut în anexa nr.5; 

e) “Decizie de respingere a cererii privind reducerea venitului anual din activități 

agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, cod 14.13.02.13/r.c, prevăzut în anexa 

nr.6. 



 

 

      ART.3 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a 

formularelor prevăzute la art.2 sunt stabilite în anexa nr.7 la prezentul ordin. 

 

ART.4 - Anexele nr.1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

ART.5 - Dispozițiile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate începând 

cu 1 ianuarie 2016. 

 

ART.6 - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia 

generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, 

precum și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

ART.7 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

Emis la Bucureşti, la  

 

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

EUGEN - DRAGOȘ DOROȘ 

 

 

      Avizat, 
 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 

        ACHIM IRIMESCU, 
 
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
 


