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EVOLUȚIA SISTEMULUI FISCAL IN AGRICULTURA ROMANIEI  

ÎN PERIOADA 1991-2016 
 

De-a lungul perioadei investigate, sistemul fiscal general și cel specific  agriculturii  din țara 

noastră s-a caracterizat prin două perioade distincte. Deceniul 90 a fost plin de frământări și căutări, cu un 

sistem fiscal în formare și decis să repare neajunsurile perioadei anterioare anului 1989, regândit după 

sistemul fiscal capitalist, interbelic, într-un mediu economic de tranziție. După anul 2000, sistemul fiscal 

românesc s-a adaptat din mers celui european. Deși a suferit mai multe mutații în această perioadă, mai 

ales în ceea ce privește sistemul de impozitare și de contribuții ale producătorilor agricoli individuali la 

bugetul de stat, acestea nu au schimbat radical corelaţiile existente între impozitele directe şi cele 

indirecte, între impozitele pe profit/venit şi cele pe avere, ori între contribuţiile sociale datorate de 

angajatori şi, respectiv, de angajaţi. Ponderea contribuțiilor fiscale ale producătorilor agricoli la Bugetul 

de Stat și la cel al asigurărilor de sănătate este relativ constantă în ultimii cinci ani, de aproximativ 1% din 

veniturile fiscale încasate de la persoanele fizice și de 0,3% din veniturile fiscale totale. Trebuie   

menționat faptul că impozitele și contribuțiile la fondul de sănătate asupra veniturilor din arendă aproape 

s-au triplat în ultimii cinci ani și au contribuit în anul 2017 cu 80% mai mult decât veniturile din 

practicarea unei activități agricole. 
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EVOLUTION OF THE TAX SYSTEM IN ROMANIA’ AGRICULTURE  

IN THE PERIOD 1991-2016 
 

During the investigation period, the general and agricultural tax system of our country was 

characterized by two distinct periods. Decade ‘90 was full of troubles and changes, with a system of 

taxation in formation, yet decided to repair the shortcomings of 1989, designed according to the capitalist 

tax system during the inter-war period, in a transitional economic environment. Since 2000, the Romanian 

tax system has adapted to the European system. Although it was subject to several changes in this period, 

notably with regard to the tax system and the contributions of individual agricultural producers to the state 

budget, these did not change dramatically the correlations between direct and indirect taxes, between 

taxes on profit/income  and wealth taxes or between the social security contributions by employers and 

employees respectively. The share of agricultural producers' contributions to the state budget and to 

health insurance was relatively constant over the last five years, i.e. about 1% of the tax revenue collected 

from private individuals and 0.3% of total tax revenue. It should be noted that taxes and contributions to 

the health fund on rent incomes almost tripled in the last five years and contributed by 80% more than the 

incomes from farming activity in 2017. 
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