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MINISTERUL FINANŢELOR 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ 
DIRECŢ,IA GENERALĂ REGIQNALĂ A FINANŢELOR PUBLICE IAŞI 
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE VASLUI 

Biroul Asistenţă pentru contribuabili 

NORMA ANUALA DE VENIT PENTRU ANUL 2022 

Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice - laşi 

Corespunzatoare unei camere de inchiriat in scop turistic ,pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea 
in scop turistic a camerelor situate in locuinţe proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa 

intre 1 si 5 camere inclusiv,aplicabila pentru judeţul VASLUI 

Denumire activitate Norma anuala de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat-
pentru toate localitaţile din judeţul Vaslui 
lei/camera/an 

lnchirierea in scop turistic a unei 11.000 
camere situata in locuinţa proprietate 
personala ,avand o capacitate de 
cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere 
inclusiv 

Nota. 

I. lnchirierea in scop turistic, de catre proprietari, a camerelor situate in locuinţele proprietate personala, reprezinta oferirea posibilitaţii de 
şedere pentru o perioada de minim 24 de ore şi maxim 30 de zile intr-un an calendaristic, oricarei persoane care calatoreşte in scop turistic in 

afara mediului sau obişnuit de viaţa. 
2. Norma anuala de venit/Norma anuala de venit ajustata, dupa caz, se reduce astfel incat sa reflecte perioada din anul calendaristic pe 
parcursul careia inchirierea a fost efectuata, ţinand cont de data la care au intervenit urmatoarele situaţii: 
a) lnceperea realizarii de venituri din inchirierea in scop turistic; 
b) lncetarea realizarii de venituri din închirierea in scop turistic; 
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În cazul începerii sau încetării închirierii în scop turistic, în cursul anului fiscal, pentru determinarea venitului anual stabilit 
în funcţie de norma anuală de veniUnorma anuală de venit ajustată, corespunzătoare perioadei de închiriere, se 
procedează conform precizarilor de la art.85 alin.(45) din Codul fiscal. 

Normele anuale de venit pot fi ajustate de către contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situaţia în care sunt 
îndeplinite cel puţin 3 dintre urmatoarele criterii : 

a) inexistenţa mijloacelor de transport în comun rutiere sau feroviare; 
b) situarea locuinţei în mediul rural; 
c) materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau 
cărămidă; 

d) lipsa cel puţin a uneia dintre următoarele utilităţi, de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin 
racordare la reţeaua publică: apă, canalizare, energie electrică, gaz; 

e) grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este pus în exclusivitate la dispoziţia turiştilor; 
f) suprafaţa camerei închiriate în scop turistic nu depăşeşte 15 mp. 

lntocmit, 
Şef birou Asistenţa pentru contribuabili 

Camelia ŞTE)i9ANIŢA 
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