












































Coeficienti de majorare si reducere a normelor de venit, 
începând cu 01.01.2018

ANEXA nr. 2

Nr. Corective de majorare Corective de majorare pentru  2018

1
Pentru tamplarii care folosesc forte motrice pana la 1 CP

-

2
Pentru tamplarii care folosesc forte motrice intre 1 si 3 CP

-

3
Pentru tamplarii care folosesc forte motrice intre 3 si 5 CP

-

4

Pentru meseriasii care folosesc pentru desfasurarea activitatii, in mod
direct, forte motrice peste 1 CP 

(in 2015 aceasta reducere se aplica pentru “ceilalti meseriasi care folosesc
forte motrice intre 1 si 5 CP”)

+25%

5 Desfasurarea activitatii cu salariati +10%/salariat

6
Pentru asociatii care-si desfasoara activitatea in cadrul unei asocieri fara
personalitate juridica, in functie de cota de participare in procente (CP) a

fiecarui asociat, daca CP>100%/Nr.Asociati 
+(CP-100%/Nr.Asociati)

Nr. Corective de reducere Corective de reducere pentru  2018

1
Pentru persoanele impuse la norma de venit, care au calitatea de salariat,
angajat cu contract de munca cu norma intreaga conform Codului Muncii 

-50%

2
Pentru persoanele impuse la norma de venit, care au calitatea de salariat,
angajat cu contract de munca cu norma partiala conform Codului Muncii

Daca contractul de munca este cu timp partial X
ore, reducere de Y%:
X=(6-7 ore), Y=-30%
X=(4-5 ore) Y=-20%
X=(3-4 ore) Y=-10%
X=(1-2 ore) Y=-5%

3 Pentru elevi si studenti la invatamantul de zi -50%

4
Pentru persoanele impuse la norma de venit, barbati intre 60-65 ani si

femei intre 55-60 ani
-40%

5
Pentru persoanele impuse la norma de venit, care realizeaza venituri din
practicarea pe cont propriu si in mod singular a unei meserii, respectiv

barbatii cu varsta peste 65 de ani si femeile cu varsta peste 60 de ani
-50%
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6
Pentru persoanele impuse la norma de venit, invalizi si persoane cu

handicap, in functie de gradul de invaliditate

Gradul I de handicap (grav), reducere -40%
Gradul II de handicap (accentuat), reducere -30%

Gradul III de handicap (mediu), reducere -20%

7
 Pentru persoanele impuse la norma de venit, care isi desfasoara

activitatea intr-un spatiu inchiriat
-20%

8 Pentru persoanele impuse la norma de venit, care realizeaza lucrari,
presteaza servicii si obtin produse cu materialul propriu -

9 Pentru persoanele care desfasoara activitati cu caracter sezonier Daca activitatea sezoniera se desfasoara pe maxim X luni,
reducere de Y%:
X=6 luni Y=-50%
X=7 luni Y=-40%
X=8 luni Y=-30%
X=9 luni Y=-20%
X=10 luni Y=-10%
X=11 luni Y=-5%

10 Pentru asociatii care-si desfasoara activitatea in cadrul unei asocieri fara
personalitate juridica, in functie de cota de participare in procente (CP) a

fiecarui asociat, daca CP<100%/Nr. Asociati 
-(100%/Nr.Asociati-CP)

- prin aplicarea coeficientilor de corectie, normele anuale de venit nu pot fi reduse sau majorate cu mai mult de 60%.
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