CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

Art. 263 alin. (2)

MIJLOC DE TRANSPORT

1.Motorete, scutere,
motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică de
până la 1600 cm3 inclusiv
2.Autoturisme cu capacitatea
cilindrică între 1601 cm3 şi
2000 cmc inclusiv
3. Autoturisme cu
capacitatea cilindrică între
2001 cm3şi 2600 cmc inclusiv
4. Autoturisme cu
capacitatea cilindrică între
2601 cm3 şi 3000 cmc
inclusiv
5. Autoturisme cu
capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm3
6.Autobuze, autocare,
microbuze
7.Alte autovehicule cu masa
totală maximă autorizată de
până la 12 tone inclusiv
8.Tractoare înmatriculate

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2010
cf.O.G.59/ 30 iunie 2010 si
art. 287 din Legea 571/2003
Suma, în lei, pentru fiecare
grupă de 200 cm3 sau
fracţiune din aceasta

Cotă
majorare
faţă de
anul2010
%

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2011
cf. art. 287 din Legea
571/2003
Suma, în lei, pentru fiecare
grupă de 200 cm3 sau
fracţiune din aceasta
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NOTĂ extras din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare
Art. 263 alin. (3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
motoretele, scuterele respective.
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Art. 263 alin. (6) - Remorci, semiremorci, rulote

Masa totală maximă autorizată

a. Până la 1 tonă inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de
3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de
5 tone
d. Peste 5 tone

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2010
avand in vedere
prevederile art. 287
din Legea 571/2003
IMPOZITUL, în lei
9

Cotă
majorare
faţă de anul
2010
%

0,00

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2011
avand in vedere
prevederile art. 287 din
Legea 571/2003
IMPOZITUL, în lei
9
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0.00

32

49

0,00
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Art. 263 alin. (7) - Mijloace de transport pe apă

Mijloace de transport pe
apă

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

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL FISCAL 2010
avand in vedere
prevederile art. 287
din Legea 571/2003
IMPOZITUL, în lei

Cotă
majorare
faţă de
anul 2010

19
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NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2011
avand in vedere prevederile art. 287 din
Legea 571/2003

IMPOZITUL, în lei
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tone, dar nu peste 3000
tone
c) cu capacitatea de
incarcare de peste 3000
tone

422

0,00
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NOTĂ extras din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a
prezentului cod.
ART. 265
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.
(5) 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.
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