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Coeficienţi de majorare/reducere a normelor de venit pentru anul 2020

Vă transmitem propunerile pentru coeficienţii de majorare şi reducere a normelor de venit
pentru activităţi independente, pentru anul 2020, aplicabile la nivelul judeţului Mureş, după cum
urmează :                                                                                                             

Nr.
crt. COEFICIENŢI DE REDUCERE

MUREŞ

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

2. Vârsta contribuabililor:
- bărbaţi între 60-65 ani şi femei între 55-60 ani 30 %
- barbatii cu varsta între  65 - 70 de ani şi 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 desfăşurării activităţii: elevi, studenţi care urmează forma de 
învățământ cu frecvență precum și persoanele care au calitatea de salariați, 
angajați cu contract de muncă cu normă întreagă conform Codului Muncii – 8 ore

50 %

- cu timp parţial 6 ore 35 %
- cu timp parţial 4 ore 25 %
- cu timp parţial 2 ore 15 %

4. Starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului: -
- gradul I de invaliditate 50 %
- gradul  II de invaliditate şi handicap mediu 40 %
- gradul III de invaliditate şi handicap uşor 30 %

5. Activitate desfăşurată  în  spaţiu închiriat 25 %

6.
Caracterul sezonier al unor activităţi:
Maxim  3 luni 35 %
Maxim  6 luni 30 %

Maxim 8 luni 25 %
Maxim 9 luni 20 %
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7. Contribuţia fiecărui asociat în cazul activităţii desfăşurate în cadrul unei asocieri*:
40 % 10%
35 % 15%
30 % 20%
25 % 25%
20 % 30%
15 % 35%
10 % 40%
5 % 45%

COEFICIENŢI DE MAJORARE

1. Contribuţia fiecărui asociat în cazul activităţii desfăşurate în cadrul unei asocieri*
60% 10%
65% 15%
70% 20%
75% 25%
80% 30%
85% 35%
90% 40%
95% 45%

2. Desfăşurarea activităţii cu salariaţi     10 % pentru
fiecare salariat

3. Închiriere în scop turistic în funcţie de numărul de camere:
                      - Între 5 şi 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 beneficiază de mai mulţi coeficienţi de corecţie,
în sensul reducerii/majorării normelor de venit anuale, iau în calcul coeficientul cel mai
mare.

      Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului UE 2016/679


