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                                                                                                     H.C.L.M. nr.          /29.10.2015  
 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 
(art.468-472 din Legea 227/2015) 

( 
 
 1.Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in 
Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in codul fiscal 
prevede altfel. 
 2.Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este 
inmatriculat sau inregistrat in Romania. 
 3. Impozitul pe mijloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale unde 
persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz. 
 4. in cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga 
durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. 
 5. In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotararii consiliului 
local. 
 6. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele 
respective. 
 7. Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport. 
 8. In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in 
functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta 
cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

 

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE 
MECANICA 

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016 
 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

I. VEHICULE ÎNMATRICULATE (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 
1600 cmc, inclusiv    

8 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrica de peste 1600 cmc 9 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv               18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv                                72 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv                              144 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3001 cmc               290 

7.Autobuze, autocare, microbuze                           24 
8.Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 
totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv                

30 

8.Tractoare înmatriculate    18 
II.VEHICULE ÎNREGISTRATE  
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:                         lei/200 cmc 
       1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică < 4.800 cmc                        4 

       1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică > 4.800 cmc                        6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată   150 lei/an 
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9. In cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 

12 tone  , impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:                                                    
 

 
 

NUMĂRUL DE AXE 
ŞI GREUTATEA BRUTĂ ÎNCĂRCATĂ MAXIMĂ 

ADMISĂ 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2016 
 

IMPOZITUL, în lei/an 

Ax(e), motor (oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatica sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I.  2 axe x x 
1. masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică  de 13 
tone 0 133 

2. masa de cel puţin 13 tone,dar mai mică de 14 
tone 133 367 

3. masa de cel puţin 14 tone,dar mai mică de 15 
tone 367 517 

4. masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 
tone 517 1.169 

5. masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 
II. 3 axe X X 
1. masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 
tone 133 231 

2. masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 
tone 231 474 

3. masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 
tone 474 615 

4. masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 
tone 615 947 

5. masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 
tone 

947 1.472 

6. masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 
tone 

947 1472 

7. masa de cel puţin 26 tone 947 1472 
III. 4 axe X X 
1. masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 
tone 615 623 

2. masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 
tone 623 973 

3. masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 
tone 973 1.545 

4. masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 
tone 

1.545 2.291 

5. masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 
de tone 

1.545 2.291 

6. masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 
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10. In cazul unei combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 
este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 
  
 

 
NUMĂRUL AXELOR 

ŞI MASA TOTALĂ MAXIMĂ 
AUTORIZATĂ 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 
2016 

 
IMPOZITUL, în lei/an si      

Ax(e), motor 
(oare) cu sistem 

de suspensie 
pneumatica sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I. 2 + 1 axe x x 
1. masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
2. masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
3. masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 
4. masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 
5. masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 
6. masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 
7. masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 
8. masa de cel puţin 25 tone,dar mai mică de 28 tone 747 1.310 
9. masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 
II. 2+ 2 axe X X 
1. masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 
2. masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 
3. masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 
4. masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 
5. masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 
6. masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 
7. masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 
8. masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone  1.984 3.012 
9. masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 
III. 2 + 3 axe X X 
1. masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2.197 
2. masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2.986 
3. masa de cel puţin 40 tone 2197 2.986 
IV. 3 + 2 axe X X 
1. masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 
2. masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 
3. masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 
4. masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 
V. 3 + 3 axe X X 
1. masa de cel puţin 36 tone,dar mai mică de 38 tone 794 960 
41082. masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 
tone 960 1.434 

3. masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 
4. masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 
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11. In cazul unei remorci, semiremorci, rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de 
autovehicule prevazuta la aliniatul precedent, taxa asupra mijlocului de transport este egala cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator: 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016 
 

IMPOZITUL, în lei 
a. Până la 1 tonă inclusiv 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d. Peste 5 tone 64 
 
 
 

12. In cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egala cu 
suma corespunzatoare din tabelul urmator: 
 

Mijloace de transport pe apă 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2016 
 

IMPOZITUL, în lei 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor, folosite in alte scopuri 56 
3 Bărci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement  1.119 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere si împingătoare : X 
a) până la 500 CP inclusiv 559 
b) peste 500 CP ,dar nu peste 2.000 CP 909 
c) peste 2.000 CP , dar nu peste 4000 CP 1.398 
d) peste 4000 CP 2.237 
7. Vapoare - pentru fiecare  1000 TDW sau fracţiune din acesta 182 
8.Ceamuri, şlepuri şi baraje fluviale X 
   a) cu capacitatea de incarcare de pana la 1500 tone 182 
   b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pana la 
3000 de tone, inclusiv 280 

  c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone 490 
 
 
 Declararea si datorarea impozitului pe mijloace de transport 

1.Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul 
de proprietate asupra unui mijloc de transport inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a 
anului fiscal anterior. 

2. In cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia 
are obligatia sa depuna o declaratie de impunere la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data inmatricularii/inregistrarii, si 
datoreaza impozit pe mijloace de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

3. In cazul in carea mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul datoreaza 
impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania. 



 5

4.In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport , proprietarul are obligatia sa depuna o 
declaratie  la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, 
dupa caz, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator. 
 Plata impozitului 
     1.Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie inclusiv. 
     2. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului 
local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport 
cumulat al acestora. 
 


