CodFiscal.net - Reglementari fiscale : 2006-2009-impozit-taxa-pe-mijloace-de-transport-alin.2-HG-1514-2006

Anexa (extras) la HG nr. 1.514/2006 din 25 octombrie 2006
publicată în MOf. nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
versiune: iniţială – niveluri valabile până pe 31 decembrie 2009
anexă abrogată de HG nr. 956/2009 din 19 august 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010
Notă juridică: Acest document este un instrument pentru informare. Textul legal este publicat în monitoarele oficiale şi utilizarea informaţiilor din acest document este
condiţionată de acceptarea integrală a termenilor şi condiţiilor publicate pe CodFiscal.net.

CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE
MIJLOACELE DE TRANSPORT*)
Art. 263 alin. (2)
NIVELURI
INDEXATE
PENTRU ANUL
2006

NIVELURI
INDEXATE
PENTRU ANUL
2007

Valoarea taxei
lei/500cmc sau
fracţiune

Suma, în lei, pentru
fiecare grupa de 200
cmc sau fractiune din
aceasta

Autoturism cu capacitatea cilindrica de până la
2.000 cmc

7

X

Autoturism cu capacitatea cilindrică de peste
2.000 cmc

9

X

Autobuze, autocare, microbuze

15

X

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa
totală maximă autorizată de până la 12 t
inclusiv

16

X

Tractoare înmatriculate

10

X

4

X

Mijloace de transport cu tracţiune
mecanică

Motociclete, motorete şi scutere

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma "impozitul pe mijloacele de transport"
înlocuieşte sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport"
Tipuri de autovehicule

X

X

1. Motorete, scutere, motociclete cu
caqpacitatea cilindrică de până la 1600 cmc
inclusiv

X

7

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

X

15

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv

X

30

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

X

60

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste
3001 cmc

X

120

6. Autobuze, autocare, microbuze

X

20

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum
şi autoturismele de teren din producţia internă

X

25

X

15

7. Alte autovehicule cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv
8. Tractoare înmatriculate
Adnotare: pct. 7 a fost modificat prin OUG 91/2008
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