




















        

Coeficien�i de majorare/reducere a normelor de venit pentru anul 2019
                                                                                                  

Nr.
crt. COEFICIEN�I DE REDUCERE MURE�

1. Vadul comercial -
1.1. –  activit��i desf��urate într-un punct fix (punct de lucru) :
            - zona A -
            - zona B 5 %
            - zona C 10 %
            - zona D 15 %
1.2. activit��i desf��urate în sate componente ale comunelor 25 %

2. Vârsta contribuabililor:

- b�rba�i între 60-65 ani �i femei între 55-60 ani 30 %

- barbatii cu varsta între  65 - 70 de ani �i femeile cu vârsta 60-65 de ani 40 %
- barbatii cu varsta peste 70 de ani si femeile cu vârsta peste 65 de ani 50 %

3.
Timpul afectat desf��ur�rii activit��ii, cu excep�ia cazurilor prev�zute la alin. 
(7) �i (8): calitatea de salariati, angajat cu contract de munc� cu norm� întreag� 
conform Codului Muncii, elevi, studen�i* la înv���mântul de zi – 8 ore

50 %

- cu timp par�ial 6 ore 35 %
- cu timp par�ial 4 ore 25 %
- cu timp par�ial 2 ore 15 %

4. Starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului: -
- gradul I de invaliditate 50 %
- gradul  II de invaliditate �i handicap mediu 40 %
- gradul III de invaliditate �i handicap u�or 30 %

5. Activitate desf��urat�  în  spa�iu închiriat 25 %

6.
Caracterul sezonier al unor activit��i:

Maxim  3 luni 35 %

Maxim  6 luni 30 %

Maxim 8 luni 25 %
Maxim 9 luni 20 %

7. Contribu�ia fiec�rui asociat în cazul activit��ii desf��urate în cadrul unei asocieri*:

40 % 10%
35 % 15%



30 % 20%
25 % 25%
20 % 30%
15 % 35%
10 % 40%
5 % 45%

COEFICIEN�I DE MAJORARE

1. Contribu�ia fiec�rui asociat în cazul activit��ii desf��urate în cadrul unei asocieri*
60% 10%
65% 15%
70% 20%
75% 25%
80% 30%
85% 35%
90% 40%
95% 45%

2. Desf��urarea activit��ii cu salaria�i

10 % 
pentru 
fiecare 
salariat

3. Închiriere în scop turistic în func�ie de num�rul de camere:
                      - Între 5 �i 8 camere    25% 
                      - Peste 8 camere 75%

Potrivit  prevederilor pct. 8 alin. (7) din HG nr. 1/2016 privind Normele metodologice de
aplicare a Codului fiscal - Contribuabilii care beneficiaz� de mai mul�i coeficien�i de corec�ie,
în sensul reducerii/major�rii normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai
mare.

Document care con�ine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679


