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ORDIN nr. 205 din 5 septembrie 2011 
pentru modificarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din 

agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, 
unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 
 
Văzând Referatul de aprobare nr. 109.045 din 31 august 2011 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri 
europene, 
având în vedere prevederile art. 74 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
În temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: 
 
Art. I 
1.Punctul 6 din Procedura privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate 
prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare 
industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, 
pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 
iulie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"6. Documentele contabile care stau la baza calculării impozitului de 2% asupra valorii produselor livrate 
către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru 
utilizare ca atare, sunt: 
a) borderoul de achiziţie cod 14-4-13/c, prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 
1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din 
cereale, pentru cereale şi produse procesate din cereale; 
b) borderoul de achiziţie cod 14-4-13/b, prevăzut la pct. 39 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, pentru produse agricole, altele decât 
cerealele şi produsele procesate din cereale." 
 
Art. II 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
Valeriu Tabără 
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