
 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 

 

ORDIN NR.  

 

pentru modificarea și completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală nr.470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 

204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse 

regimului transparenţei fiscale” 

 

Având în vedere dispozițiile art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor 

comunicat prin adresa nr.           din data de           ,                   

 În temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.11 alin.(3) din 

Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, 

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul 

 

ORDIN 

 

ART.I – Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.470/2021 

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 "Declaraţie anuală de venit pentru 

asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.336 din 2 aprilie 2021, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

1. Formularul 204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică şi 

entităţi supuse regimului transparenţei fiscale", prevăzut în anexa nr.1, se modifică și se înlocuiește 

cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

2. În anexa nr.2 “Instrucțiuni de completare a formularului 204 Declaraţie anuală de venit 

pentru asocieri fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, cod 

14.13.01.13/2i”, la Capitolul II “Completarea declarației”, punctul 14 “Anexa nr..... privind 



calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la 

nivelul asocierii fără personalitate juridică”, subpunctul 14.3, la categoria “Produse vegetale” din 

tabel, după numărul curent 15 se introduce un nou număr curent, numărul curent 16, cu următorul 

cuprins: 

Nr. 

crt. 
Categoria 

Plafon neimpozabil (suprafețele 

și numărul de animale/familii 

de albine, pentru care nu există 

obligația depunerii declarației) 

0 1 2 

I. Produse vegetale Suprafață 

…   

“16. Plante furajere până la 2,0 ha inclusiv” 

 

ART.II - Formularul prevăzut la art.I pct.1 se utilizează pentru declararea veniturilor 

realizate începând cu anul 2022, de asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului 

transparenței fiscale. 

 

ART.III - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor din cadrul Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și 

unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

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

 

Emis la Bucureşti  

 

 

PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ, 

MIRELA CĂLUGĂREANU 


