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I N F O R M A R E  
 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Mehedinti – Serviciul 
Asistenta Contribuabili, va aduce la cunostinta  aparitia urmatoarelor acte 
normative: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2 din 31 ianuarie 2018 pentru 
prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (Monitorul Oficial nr. 95 din 31 ianuarie 2018).  

                  
Preciz ări suplimentare : 

OUG 2/2018 – Prelungire termen de depunere Declara ţia 600  
- Termenul de depunere pentru Declaraţia 600 „Declaraţie privind venitul 

asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la 
încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea 
contribuției de asigurări sociale de sănătate”a fost prelungit.e de sănătate”a 
fost prelungit. 

- Astfel, pentru anul 2018, termenul de depunere al Declaraţiei 600 este 15 
aprilie 2018 . 
- Iniţial termenul de depunere era 31 ianuarie 2018. 
 
Persoanele obligate sa se asigure in sistemul public de pensii si/sau in 
sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si cele care opteaza 
pentru asigurare , pot depune formularul pana la data de 15 aprilie 2018 

          
Pentru obtinerea de informatii suplimentare cu privire la o anume problematica 

fiscala va recomandam sa consultati,  informatiile disponibile pe site-ul ANAF 
(www.anaf.ro ). Astfel, accesând portalul ANAF pot fi gasite urmatoarele genuri de 
informatii: legislatie fiscala (Codul fiscal si Codul de procedura fiscala actualizate, 
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împreuna cu Normele metodologice date în aplicare), proceduri fiscale (ex. modalitatea 
de declarare on-line), ghiduri fiscale (ex. Ghidul pentru asociatiile de proprietari), 
nomenclatoare (ex. Normele de venit agricol pe judete), formulare fiscale si instructiuni 
de completare  si multe alte informatii fiscale de interes general.  

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.  
 
 

A.J.F.P. Mehedinti 
SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABIL 

 


