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 Directorul General al Direc
Ordin al Preşedintelui Agen
vedere: 

• prevederile art. 85 
baza normei anuale de venit
completările ulterioare;

• prevederile Ordinului nr. 22/28 din 
normei anuale de venit corespunz
locuinŃa proprietate personal

• propunerea 
ANAF - DirecŃia General
D.G.R.F.P. GalaŃi sub nr. 

• propunerea Administra
19.11.2018, înregistrat
coeficienŃii de corecŃie,

 
 Art. 1 Se aprobă norma anual
realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuin
personală, având o capacitate de cazare cuprins
fiscal 2019, pentru judeŃul 
 Art. 2 Norma anual
corecŃie, fără a depăşi, prin aplicarea cumulat

a) reducerea cu 10% a normei anuale de venit în situa
cu instalaŃii de apă, de canalizare, electrice 

b) reducerea cu 10% a normei anuale de venit în situa
scop turistic are o suprafaŃă

c) reducerea cu 10% a 
de cazare dintr-o cameră 
 Art. 3 Serviciul Asisten
Colectare, va asigura comunicarea prezentei  decizii Administra
Vrancea, în vederea punerii în aplicare de c
publicarea pe pagina de internet a D.G.R.F.P. Gala
 

    
Avizat:  
Gabriela łELICOV 
Şef Serviciu Juridic 
 
Întocmit:  
Alina TETIC 
Şef Serviciu Asisten Ńă pentru Contribuabili
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Decizia nr. 1239/ 28.11.2018  
 

Directorul General al DirecŃiei Generale Regionale a FinanŃelor Publice Gala
edintelui AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală  nr. 328 din 26.02.2014, având în 

prevederile art. 85 - Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat
baza normei anuale de venit din Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modific

oare; 
derile Ordinului nr. 22/28 din 6 ianuarie 2012, privind criteriile de stabilire a 

normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în 
a proprietate personală; 

propunerea Ministerului Turismului nr. 32750/GBB/08.11.2018
ia Generală de AsistenŃă pentru Contribuabili 
Ńi sub nr. GLR_REG 42245/ 14.11.2018; 

propunerea AdministraŃiei JudeŃene a FinanŃelor Publice 
, înregistrată la D.G.R.F.P. GalaŃi sub nr. GLR_REG

ii de corecŃie,   
DECIDE 

ă norma anuală de venit de 15.000 lei/cameră/an, 
 venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuin
, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, aplicabil

Ńul Vrancea. 
Art. 2 Norma anuală de venit prevăzută la art.1 se ajustează

i, prin aplicarea cumulată a acestora, procentul de 30%: 
a) reducerea cu 10% a normei anuale de venit în situaŃia în care camerele nu sunt

, de canalizare, electrice şi de încălzire, proprii sau comune;
) reducerea cu 10% a normei anuale de venit în situaŃia în care camera închiriat

scop turistic are o suprafaŃă  mai mică de 10 mp; 
) reducerea cu 10% a normei anuale de venit în situaŃia în care num

 este mai mare de 3.  
Art. 3 Serviciul AsistenŃă pentru Contribuabili, din cadrul D.G.R.F.P. Gala

Colectare, va asigura comunicarea prezentei  decizii AdministraŃiei Jude
, în vederea punerii în aplicare de către unităŃile fiscale teritoriale subordonate, precum 

publicarea pe pagina de internet a D.G.R.F.P. GalaŃi. 

Eugen CIORICI 
 

Director general 
Violeta DUMITRESCU PETRE

      Director executiv colectare

Ńă pentru Contribuabili  

  

Ńelor Publice GalaŃi numit prin 
  nr. 328 din 26.02.2014, având în 

Reguli privind stabilirea impozitului pe venitul determinat pe 
2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

6 ianuarie 2012, privind criteriile de stabilire a 
toare unei camere de închiriat în scop turistic situate în 

32750/GBB/08.11.2018, comunicată de 
 prin e-mail-ul înregistrat la 

elor Publice Vrancea nr. 38996/ 
_REG 42832/ 20.11.2018, privind 

ă/an, pentru contribuabilii care 
 venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinŃe proprietate 

camere inclusiv, aplicabilă în anul 

 la art.1 se ajustează cu următorii coeficienŃi de 
 a acestora, procentul de 30%:  

ia în care camerele nu sunt dotate 
proprii sau comune; 

Ńia în care camera închiriată în 

ia în care numărul minim de locuri 

 pentru Contribuabili, din cadrul D.G.R.F.P. GalaŃi - DirecŃia 
iei JudeŃene a FinanŃelor Publice 

ritoriale subordonate, precum şi 

Violeta DUMITRESCU PETRE  
 

Director executiv colectare  
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