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Impozitul pe mijloacele de transport  în cazul persoanelor fizice şi juridice 

 

1. Valoarea impozitului pe mijloace de transport 
1.1 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

    Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)              

Tipuri de autovehicule 
Sumă, în lei, pentru fiecare grupă de 

200 cm3 sau fracţiune din aceasta 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de pânã la 1600 cm3 inclusiv*) 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3 inclusiv 

18 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 
şi 

2600 cm3 inclusiv 
72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 
3000 cm3 inclusiv 

144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv  

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
*) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, 
motoretele şi scuterele respective. 
 

  Vehicule înregistrate                                                      
________________________________________________________________________________ 

|  1.| Vehicule cu capacitate cilindrică                |     lei/200 cm3       | 

|____|__________________________________________________|______________________| 

|1.1.| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   |        3             | 

|    | < 4.800 cm3                                       |                      | 

|____|__________________________________________________|______________________| 

|1.2.| Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   |        5             | 

|    | > 4.800 cm3                                       |                      | 

|____|__________________________________________________|______________________| 

|  2.| Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  |    100 lei/an        | 

|____|__________________________________________________|______________________| 

 
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 
prezentat. 

 
1.2. Remorci, semiremorci, rulote *) 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit (lei) 

1. până la 1 tonă inclusiv 9 
2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
4. peste 5 tone 64 
*) Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri 
rutiere) 
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1.3. Mijloace de transport pe apă 

Mijlocul de transport pe apă Impozit (lei) 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
3. Bărci cu motor 210 
 
1.4. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 

Impozitul, în lei  
Numărul axelor şi 

masa totală maximă 
autorizată 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică 
sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

I.Vehicule cu 

două axe 

  

1. Masa de cel puţin 
de 12 tone, dar mai 
mică de 13 tone 

0 133 

2. Masa de cel puţin 
de 13 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

133 367 

3. Masa de cel puţin 
de 14 tone, dar mai 
mică de 15 tone 

367 517 

4. Masa de cel puţin 
de 15 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

517 1.169 

4. Masa de cel puţin 
18 tone 517 1.169 

II. Vehicule cu 3 

axe 

  

1. Masa de cel puţin 
de 15 tone, dar mai 
mică de 17 tone 

133 231 

2. Masa de cel puţin 
de 17 tone, dar mai 
mică de 19 tone 

231 474 

3. Masa de cel puţin 
de 19 tone, dar mai 
mică de 21 tone 

474 615 

4. Masa de cel puţin 
de 21 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

615 947 

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

947 1.472 

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

947 1.472 

7. Masa de cel puţin 
de 26 tone 947 1.472 

III. Vehicule cu 

4 axe 
  

1. Masa de cel puţin 615 623 



 

  

-3- 
de 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 
2. Masa de cel puţin 
de 25 tone, dar mai 
mică de 27 tone 

623 973 

3. Masa de cel puţin 
de 27 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

973 1.545 

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

1.545 2.291 

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

1.545 2.291 

6. Masa de cel puţin 
de 32 tone 1.545 2.291 

 
1.5. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în operaţiunile de 

transport intern Numărul axelor şi 
masa totală maximă 

autorizată 
Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică 

sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

I.Vehicule cu 2+1 

axe 

  

1. Masa de cel puţin de 
12 tone, dar mai mică 
de 14 tone 

0 0 

2. Masa de cel puţin de 
14 tone, dar mai mică 
de 16 tone 

0 0 

3. Masa de cel puţin de 
16 tone, dar mai mică 
de 18 tone 

0 60 

4. Masa de cel puţin de 
18 tone, dar mai mică 
de 20 tone 

60 137 

5. Masa de cel puţin de 
20 tone, dar mai mică 
de 22 tone 

137 320 

6. Masa de cel puţin de 
22 tone, dar mai mică 
de 23 tone 

320 414 

7. Masa de cel puţin de 
23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 

414 747 

8. Masa de cel puţin de 
25 tone, dar mai mică 
de 28 tone 

747 1.310 

9. Masa de cel puţin de 747 1.310 
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28 tone 
II. Vehicule cu 

2+2 axe 

  

1. Masa Masa de cel 
puţin de 23 tone, dar 
mai mică de 25 tone 

128 299 

2. Masa de cel puţin de 
25 tone, dar mai mică 
de 26 tone 

299 491 

3. Masa de cel puţin de 
26 tone, dar mai mică 
de 28 tone 

491 721 

4. Masa de cel puţin de 
28 tone, dar mai mică 
de 29 tone 

721 871 

5. Masa de cel puţin de 
29 tone, dar mai mică 
de 31 tone 

871 1.429 

6. Masa de cel puţin de 
31 tone, dar mai mică 
de 33 tone 

1.429 1.984 

7. Masa de cel puţin de 
33 tone, dar mai mică 
de 36 tone 

1.984 3.012 

8. Masa de cel puţin de 
36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1.984 3.012 

9. Masa de cel puţin de 
38 tone 1.984 3.012 

III. Vehicule cu 

2+3 axe 
  

1. Masa de cel puţin de 
36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1.579 2.197 

2. Masa de cel puţin de 
38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2.197 2.986 

3. Masa de cel puţin de 
40 tone 2.197 2.986 
IV.Vehicule cu 

3+2 axe 
  

1. Masa de cel puţin de 
36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1.395 1.937 

2. Masa de cel puţin de 
38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

1.937 2.679 

3. Masa de cel puţin de 
40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 

2.679 3.963 

4. Masa de cel puţin de 
44 tone 2.679 3.963 
V. Vehicule cu 

3+3 axe 
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1. Masa de cel puţin de 
36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 

794 960 

2. Masa de cel puţin de 
38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 

960 1.434 

3. Masa de cel puţin de 
40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 

1.434 2.283 

4. Masa de cel puţin de 
44 tone 1.434 2.283 

 
 
2. Obligaţii  
 

Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă 
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de 
transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea 
survenită. 
 
3.Sancţiuni 

3.1.Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la punctul 2; 
b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la punctul 2. 

 
3.2.Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează , în cazul persoanelor fizice ,cu amendă de la 70 lei 
la 279 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 
 
3.3 Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează , în cazul persoanelor juridice ,cu amendă de la  280 
lei la 1116 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1116 lei la 2784 lei. 
 
3.4 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din 
cadrul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu. 
 
3.5.Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen 
de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 
acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 
4.Bonificaţie 

4.1.Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 
2014,  persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul asupra mijloacelor de transport. 

4.2.Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 
2014, pentru persoanele juridice se acordă o bonificaţie de 10% la  impozitul asupra mijloacelor de 
transport. 

 
 
  

 


