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Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul Asistenta 
Contribuabili, va aduce la cunostinta aparitia Ordonantei de urgenta nr. 79 din  noiembrie 
2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(Monitorul Oficial nr.  din  noiembrie 2017). 
 Incepand cu 1 ianuarie 2018 prevederile referitoare la Impozitul pe venit se modifica 
dupa cum urmeaza: 
  

IMPOZITUL PE VENIT 
- A fost scazuta cota de impozitare de la 16% la 10% pentru urmatoarele categorii 

de venituri: a) activitati independente; b) salarii si asimilate salariilor; c) cedarea 
folosintei bunurilor; d) investitii; e) pensii; f) activitati agricole, silvicultura si 
piscicultura; g) premii; h) alte surse. 

- Pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala impozitul care trebuie 
retinut se stabileste prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut (cota 
anterioara era de 10%). 

- Se mentine posibilitatea optiunii pentru impunere finala a veniturilor din drepturile 
de proprietate intelectuala, impozitul calculându-se prin aplicarea cotei de 10% 
asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei 
forfetare de 40% asupra venitului brut. 

- Au fost marite cuantumurile deducerilor personale acordate persoanelor fizice 
pentru veniturile din salarii. Astfel, pentru persoanele fizice care au un venit lunar 
brut de pâna la 1.950 lei inclusiv, deducerile personale sunt:  
a) pentru contribuabilii care nu au persoane în întretinere - 510 lei;  
b) pentru contribuabilii care au o persoana în întretinere - 670 lei;  
c) pentru contribuabilii care au doua persoane în întretinere - 830 lei;  
d) pentru contribuabilii care au trei persoane în întretinere - 990 lei;  
e) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întretinere – 

1.310 lei. 
f) pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse 

între 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata 
de cele de mai sus si se stabilesc potrivit unui tabel prevazut în Codul fiscal. 

 
Pentru indrumare si asistenta, va puteti adresa Serviciului asistenta contribuabili la 

tel.   0252306233 si 0252330097 sau accesand  site-ul ANAF la adresa: 
https://www.anaf.ro/arondare, completand FORMULARUL PENTRU ASISTENŢĂ.  
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