Anexa 1 la Hotararea nr. 21/29.09.2016 privind taxele si impozitele aplicabile in comuna Roscani,
judetul Iasi, in anul 2017

IMPOZITE LOCALE
I.Legea 227/08.09.2015- Codul fiscal - Titlul IX - Impozite si taxe locale
Impozitul pe cladiri
Impozitul si taxa pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice se
calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii (art 457, alin.1)
care se ajusteaza cu urmatorul coeficient de corectie :
rangul IV Radeni- 1,10
rangul V Roscani- 1,05 (art 457, alin.6)
Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina conform art. 457, alin.
4 si 5
Valorile impozabile
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin. (2)
Valoarea impozabila
- lei/m2 Cu instalatii de apa,
Tipul cladirii
Fara instalatii de apa,
canalizare, electrice
canalizare, electrice
si incalzire (conditii
sau incalzire
cumulative)
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa ori din
1000
600
orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, din
valatuci sau din orice alte materiale
300
nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat
ori cu pereti exteriori din caramida arsa
200
sau din orice alte materiale rezultate in
urma unui tratament termic si/sau chimic

175

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci ori din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la

125

75

75% din suma care s- 75% din suma care s-

aceeasi adresa incaperi amplasate la
ar aplica cladirii
ar aplica cladirii
subsol, demisol si/sau la mansarda,
utilizate ca locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la
aceeasi adresa incaperi amplasate la
subsol, la demisol si/sau la mansarda,
50% din suma care s- 50% din suma care sutilizate in alte scopuri decat cel de
ar aplica cladirii
ar aplica cladirii
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D

Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum
urmeaza(art.457, alin.8):
-cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta;
-cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50-100 ani inclusiv
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
-cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30-50 ani inclusiv la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice (art 458)
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 %
asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin.
(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art. 457.
Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea
persoanelor fizice(art 459)
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită
în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial
nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în
sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se

calculează conform prevederilor art. 458.
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice(art.460)
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între
0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
cuprinse între 0,2%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a
clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor
juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa
folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a cladirilor
aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului
anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data
evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului,
titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport
de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă
de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii
falimentului.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a
clădirii
în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a
actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa
de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de
proprietarul clădirii.
Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor( art 461)
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are
în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul

acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(3) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum
urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în
autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de
construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de
recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul
prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea
valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai
pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale
unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la
data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se
stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se
stabileşte impozitul pe clădiri.
(4) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a
contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost
executate fără autorizaţie de construire.
(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul
unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate
asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se
înstrăinează.
(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări
aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei,
precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea
impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe
clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau
distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de
desfiinţare.
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în
condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în
vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru.
Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul
agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la
organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.
(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

(11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul
contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional
cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă.
(12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la
data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se
acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează
o copie a acestui contract.
(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate,
persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la
data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea
acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
(15) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor
care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri
Plata impozitului/taxei (art 462)
(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie, inclusiv
(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Impozitul pe teren şi taxa pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul
localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului,
conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în
suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel:

Zona in cadrul localitatii
IV
A

711

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati
- lei/ha V
711

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care
depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar
acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la
alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele
din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:
Art. 465 alin. (4),alin (5)
Coeficienti de corectie:
- 1,10- zona IV Radeni

- 1,00 – zona V Roscani

- lei/ha Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zona
Categoria de folosinta
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

A
28
21
21
46
53
28
15
x
x

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan(art 465, alin. 7)
Art. 457 alin. (6)
Coeficienti de corectie :
1,00-zona IV Radeni
0,95- zona V Roscani
- lei/ha Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
10.

Zona
Categoria de folosinta

C

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui
prevazut la nr. crt. 7.1
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie
Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

26
45
22
22
50
x
50
x
16
x
2
28
x
x

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale concesionate,
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, plata impozitului se face de catre concesionari,
locatari, titularii dreptului de folosinta sau de administrare, dupa caz.

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în

proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul
unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate
asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se
înstrăinează.
Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul pe teren, 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.
Impozitul pe mijloacele de transport (art. 468)
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.

Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)

1.
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de pana
la 1.600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata
de pana la 12 tone, inclusiv
Tractoare inmatriculate

8
9
18
72
144
290
24
30
18

II . Vehicule inregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrica:
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3
2.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

lei/200 cm3
2-4
4-6
80

Art. 470 alin. (5)
Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare
de 12 tone
Impozitul (lei/an)
Ax(e)
motor(oare) cu Alte sisteme
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima sistem de
de
admisa
suspensie
suspensie
pneumatica sau pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute
I. doua axe
Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13
1.
0
133
tone
Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14
2.
133
367
tone
Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15
3.
367
517
tone
Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18
4.
517
1169
tone
5. Masa de cel putin 18 tone
517
1169
II. 3 axe
Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17
1.
133
231
tone
Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19
2.
231
474
tone
Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21
3.
474
615
tone
Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23
4.
615
947
tone
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25
5.
947
1472
tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26
6.
947
1472
tone
7. Masa de cel putin 26 tone
947
1472
III. 4 axe
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25
1.
615
623
tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27
2.
623
973
tone
Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29
3.
973
1545
tone
Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31
4.
1545
2291
tone
Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32
5.
1545
2291
tone
6. Masa de cel putin 32 tone
1545
2291
Art. 470alin. (6)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport

marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Impozitul (lei/an)
Ax(e)
motor(oare) cu Alte sisteme
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima sistem de
de
admisa
suspensie
suspensie
pneumatica sau pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute
I. 2+1 axe
Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14
1.
0
0
tone
Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16
2.
0
0
tone
Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18
3.
0
60
tone
Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20
4.
60
137
tone
Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22
5.
137
320
tone
Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23
6.
320
414
tone
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25
7.
414
747
tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28
8.
747
1310
tone
9. Masa de cel putin 28 tone
747
1310
II. 2+2 axe
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25
1.
128
299
tone
Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26
2.
299
491
tone
Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28
3.
491
721
tone
Impozitul (lei/an)

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

4.
5.
6.

Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29
tone
Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31
tone
Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33
tone

Ax(e)
motor(oare) cu
sistem de
suspensie
pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de
suspensie
pentru axele
motoare

721

871

871

1429

1429

1984

Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36
tone
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38
8.
tone
9. Masa de cel putin 38 tone
III. 2+3 axe
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38
1.
tone
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40
2.
tone
3. Masa de cel putin 40 tone
IV. 3+2 axe
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38
1.
tone
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40
2.
tone
Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44
3.
tone
4. Masa de cel putin 44 tone
V. 3+3 axe
Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38
1.
tone
Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40
2.
tone
Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44
3.
tone
4. Masa de cel putin 44 tone
7.

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 470 alin. (7)
Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata
a) Pana la o tona, inclusiv
b) Peste o tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone

Impozit
- lei 9
34
52
64

În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul
anului,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 înmatriculării/înregistrării, şi datorează
impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor
înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
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.

Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele
de 31martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul 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.
Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor fiscal
principale datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de
intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale
principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna,
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii
sumei datorate , inclusiv.( conform art. 183 din L 207 /2015 privind Codul de Procedura
Fiscala)

Pentru plata integrala a impozitului pe cladiri, teren intravilan,
teren extravilan, mijloace de transport pana la data de 31.03.2017 ,se acorda o
bonificatie de 10%.
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