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Nr. 194, din 14 februarie 2014
CATRE,

MINISTERUL F,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLI CE , Nr. .„,„.,
Ziim Mf..... Luna
Domnului Ministru,

g uUBLICE
An)

REGjSTRATURA GENERALA
PROTEJATI ALBINA!
Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, ca singura asociatie cu acoperire nationals,
infiintata in 1958 a asigurat dezvoltarea acestui sector, reprezentand interesele tuturor apicultorilor din
Romania.
Cu sprijinul statului roman a fost asigurat un cadru tehnic, organizatoric si legislativ pentru
desfa§urarea in bune conditii a acestei profesii.
Aparitia Ordonantei de Guvern nr 8/2013 privind impozitarea veniturilor din apicultura obtinute
de persoanele fizice a constituit pentru noi o mare surpriza dat fiind faptul ca nu am fost nici macar
consultati, putand oferi informatii valoroase care sa protejeze §i sa asigure dezvoltarea acestui sector.
In acest context ne permitem sa aducem cateva observatii §i propuneri pentru imbunatatirea
cadrului legislativ:
- Apicultura nu a fost impozitata din perioada anilor 1948;
Apicultura constituie o preocupare milenara pe aceste meleaguri §i daca nu s-a rcusit niciodata o
rasplata pentru activitatea de polenizare, care constituie cea mai importanta activitate a albinei,
probabil ca neimpozitarea veniturilor a constituit o recunoastere §i o recompensa a muncii albinei si
apicultorilor;
- Nu se poate stabili un nivel uniform al veniturilor pe familia de albine date fiind unele caracteristici
geografice de la un judet la altul: baza melifera disponibila, cheltuieli facute de judete, ca: Bra§ov,
Mure§, Sibiu, Covasna, Harghita, Suceava, etc. pentru a valorifica o baza melifera aflata la sute,
uneori, mii de km., particularitati biologice ale albinei, particularitati de clima in diferite zone, care
extind sau dimpotriva, restrang, sezonul apicol, etc.
Recomandam stabilirea unui nivel de venit regresiv §i nu progresiv cu cre§terea efectivelor, ca la alte
specii;
- Neimpozitarea pana la 100 de familii de albine, a§a cum era in proiectul initial; in ultimii ani, s-a
r e i t prin fondurile atrase in apicultura sa dezvoltam §i exploatatii apicole profesionale, de§i oricum
inca predomina cele de semisubzistenta. Acest impozit ne va duce iar la diminuarea exploatatiilor, cu
atat mai mult cu cat, dintr-un efectiv de familii de albine detinut maxim 70% pot fi folosite anual
pentru activitatea de productie, restul neajungand la nivelul de dezvoltare care sa asigure venituri;
Impozitarea va duce la renuntarea la aceasta meserie a unui numar mare de apicultori, asta §i datorita
cheltuielilor care se fac cu mentinerea starii de sanatate a familiilor de albine. Se cunosc pierderile
mari de familii de albine la nivel mondial §i in consecinta impozitarea va avea efecte negative pe
toate liniile, cresterea septelului nemaifiind o prioritate pentru apicultori;
- Veniturile obtinute in apicultura sunt foarte variabile de la an la an in functie de conditiile climatice
care pot adeseori impiedica obtinerea unor productii care sa asigure existenta familiilor de albine,
lucru care implica efectuarea de cheltuieli suplimentare pentru asigurarea rezervelor de hrana;
- Nu cunoastem motivul pentru care s-a redus impozitarea de la 100 de familii de albine din proiect la
50 in ordonanta.
In acest context va rugam sa ne puneti la dispozitie modul de calcul pentru normele de venit
prevazute in ordonanta pentru sectorul apicol.

