
                                                                                                       Anexa  nr.3 
la Hotararea Consiliului local comunei 45 nr. din 29.12.2015. 

 
IMPOZITUL 

PE MIJLOACE DE TRANSPORT 
 

 
I. Reguli generale 

 
      (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România 
datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. 
     (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau 
înregistrat în România. 
     (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana 
îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 
     (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 
 

II. Calculul impozitului pe mijloace de transport 
 
     (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor 
prevăzute în prezentul capitol. 
     (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de 
capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

    (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului 
local. 
     (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
     (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică - lei / 200 cmc, 
 sau fracţiune din 

aceasta/an- 

Vehicule înmatriculate 

1   Motociclete , tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu  capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3 inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8 

2    Motociclete , tricicluri, cvadricicluri cu  capacitatea cilindrică de peste  1.600 cm3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      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 3.001 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 

9 Tractoare înmatriculate 18 

Vehicule înregistrate  

1.  Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cmc 

1.1.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 3 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 5 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 70 lei/an 



 

  Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul  
(în lei / an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
I două axe     
  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 1169 
  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 
II 3 axe   

  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 1472 
  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   
  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 1545 
  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 
  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 
  6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 

 
(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa 

totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

 Numarul de axe si greutatea brută încarcată maximă admisă Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
 2+1 axe   
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 1310 
9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 
 2 + 2 axe   
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 1429 
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 
9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

 

 



 

 2 + 3 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 
3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 
 3 + 2 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 
4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 
 3 + 3 axe   
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 
4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

 
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 

prevăzută la alin. impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Masa totală maximă autorizată Impozit 
- lei/an - 

 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 

 
III. Declararea si datorarea impozitului pe mijloace de transport 

 

(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de 
proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior. 
     (2) În cazul dobandirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul 
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de  
zile de la data dobandirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
inmatriculariisau inregistrarii mijlocului de transport. 
     (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul are olbigatia sa 
depuna o declarative la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competent isi are domiciliul, sediul sau punctual de 
lucru, dupa caz si datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia 
în România. 
     (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la 
organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 
30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
     (5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv sch imbarea 
domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de 
transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, 
inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor. 
     (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 
acestuia se aplică următoarele reguli: 
     a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar; 
     b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se 
înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a 
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 
 
 



 
     c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la 
consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a 
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 
     (7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau 
reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 
 

IV. Plata impozitului pe mijloace de transport 
 

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 
     (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv. 
     (3) 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. 
 

V. Scutiri 
 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
     a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau 
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
     b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, 
cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor 
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc 
de transport, la alegerea contribuabilului; 
     c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege 
nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 
     d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 
     e) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

f) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri 
în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabil it în 
condiţii de transport public; 
    g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
     h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
     i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
     j) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
     k) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, 
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
     l) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi 
reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în 
dificultate, în condiţiile legii; 
     m) autovehiculele acţionate electric; 
     n) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al 
operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
     o) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
 
 
 
 


