
 

CUPRINS 

 

AGRICULTURĂ. Noutăți fiscal-contabile.  

Monografii contabile specifice 

 
 
1. Moduri de exercitare a activităţilor agricole 

 
1.1.  Moduri de exercitare a activităţilor agricole 

1.2.  Facilităţi în domeniul fiscal – TVA 

1.3.  Regimul special pentru agricultori – începând cu 2017 

 

2. Persoane juridice. Organizarea şi conducerea contabilităţii conform O.M.F.P. 

nr. 1.802/2014 la societăţile comerciale cu profil agricol 
 

  2.1 Active biologice productive: recunoaşterea iniţială şi ulterioară, transferul şi  

                  ieşirea acestora din gestiune 

 
  2.2 Active biologice de natura stocurilor şi produse agricole. Recunoaştere iniţială şi  

                  ulterioară, transformarea şi ieşirea acestora din gestiune 

 
  2.3 Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor în agricultură 

 
  2.4 Contabilitatea subvenţiilor şi a fondurilor nerambursabile în agricultură 

 2.4.1 Monografie contabilă privind subvenţiile aferente domeniului agricol 

 2.4.2 Rambursare TVA pentru investiţie finanţată din fonduri europene 

 2.4.3 Aspecte fiscale şi contabile pentru bunurile retrase din piaţă, finanţate prin  

                                 ajutor de stat 

2.5 Pierderile şi pagubele produse ca urmare a unor fenomene naturale. Asigurarea  

                  culturilor agricole. Implicaţii fiscale 

 

2.6 Arenda - tratament contabil şi fiscal 
 2.6.1 Monografie contabilă pentru activitatea de cultivare a cerealelor în arendă 

 2.6.2 Monografie contabilă privind arenda - de la pregătirea terenului la recoltare 

 2.6.3 Obligaţii declarative privind veniturile din arendă 

 

2.7 Monografii contabile agricultură 
 2.7.1 Monografie contabilă privind producţia agricolă 

 2.7.2 Monografie contabilă privind cultura şi producţia ciupercilor 

 2.7.3 Export seminţe agricole 

 2.7.4 Distribuirea de produse agricole (sau contravaloarea în numerar) către  

                     membrii asociaţi  

 2.7.5 Aplicaţie practică pentru producţia vegetală 

 2.7.6 Monografie contabilă pentru agricultură cu taxare inversă la cereale 

 2.7.7. Monografie contabilă pentru plantaţia cu viţă de vie 

             2.7.8. Monografie privind depozitarea cerealelor 



 

                          2.7.9. Monografie privind plata în uium 

 

2.8 Monografii şi cazuri practice zootehnie 
 2.8.1 Aplicaţie practică pentru producţia zootehnică 

 2.8.2 Monografie contabilă privind activitatea de zootehnie 

 2.8.3 Achiziţie active zootehnice. Regim TVA. Operaţiune de livrare a bunurilor 

 2.8.4 Producţie agricolă proprie. Arenda 

 

2.9 Monografii şi cazuri practice acvacultură şi piscicultură 
 2.9.1 Mografie nocontabilă privind activitatea de acvacultură şi piscicultură 

 2.9.2 Intrarea şi ieşirea puieţilor de păstrăv. Înregistrări contabile 

 
3. Contabilitatea de gestiune la societăţile din domeniul agricol 
 

 3.1 Introducere în contabilitatea de gestiune 

 

 3.2 Determinarea costului de producţie  

 

 3.3 Metode de calculaţie a costurilor unitare (principalele metode de calculaţie a  

                  costurilor unitare) 

 

 3.4 Aplicaţie practică 

 
4. Documente justificative specifice domeniului agricol 

 

5. Persoane juridice fără scop patrimonial. Organizarea şi conducerea contabilităţii 

la societăţile agricole înfiinţate conform Legii nr. 36/1991 care conduc contabilitatea 

conform O.M.F.P. nr. 1.969/2007 

 

6. Persoane fizice. Întreprinderi individuale. Asociaţii 

 
 6.1 Organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă pentru persoane fizice  

                  care desfăşoară activităţi agricole şi obţin venituri din activităţi independente,  

                  conform O.M.F.P. nr. 170/2015 

 

 6.2 Impozite şi contribuţii sociale datorate. Declaraţii fiscale 

 

 6.3 Opţiunea conducerii contabilităţii în partidă dublă 

 

 6.4 Registrul de evidenţă fiscală 

 

 6.5 Impozitarea persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi agricole în baza  

                  normelor de venit 

 

 6.6 Impozitarea veniturilor obţinute de arendaşi - persoane fizice 

 



 

 6.7 Venituri din silvicultură. Impozit şi contribuţii 

 

6.8 Obligativitatea trecerii unei persoane fizice autorizate de la stabilirea veniturilor  

                 pe baza normelor de venit la sistemul real de calcul 

 

 

 


