Pentru a evita dezinformarea contribuabililor de către diverse site-uri , prin publicarea unor
“calculatoare automate de impozit ” sau prin publicarea unor serii de informații incorecte sau
incomplete privind modul de calcul al impozitului asupra mijloacelor de transport datorat în
municipiul Satu Mare , vă prezentăm urmatoarele informații utile si pașii de urmat pentru
verificarea calculului.
Pentru anul 2021 HCL 73/30.04.2020 este actul prin care sunt stabilite valorile impozabile si
cotele aditionale necesare stabilirii impozitului asupra mijloacelor de transport in municipiul Satu
Mare.

Exemplu de calcul pentru anul 2021 : Autoturism având o capacitate cilindrică de 1.800
cmc.
Art.470 (2) – Codul Fiscal
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 prevazut in Anexa 1 cap IV la HCL 73/2020.
Pasul 1 Împărțind capacitea cilindrică de 1800 cmc la 200 cmc, vom obține cifra 9.
Pasul 2 Acestă cifră se înmulțește cu valoarea corespunzătoare din tabel :
Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracțiune
mecanică

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
Lei/200 cm³ sau
fracțiune din aceasta

NIVELURILE
STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021
Lei/200 cm³ sau
fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
3

Autoturisme cu capacitatea
cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000
cm3 inclusiv

19,87

20,63
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Se va obține astfel valoarea de 185.67 lei.
Pasul 3
Potrivit art. 489 din Codul Fiscal și a prevederilor HCL 73/2020, cap. X , la valoarea calculată
la pasul 2 se va aplica cota adițională care a fost păstrată și pentru anul 2021 la nivelul de
19%, astfel adăugând la valoarea de 185.67 lei cota de 19% vom obține valoarea de 220.94
lei.
CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE
COTELE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

COTELE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021*

19%

19%

Art. 489 alin. (1) și (2) - cota adiţională la
impozitul asupra mijloacelor de transport ale
căror niveluri sunt cuprinse la art. 470 alin. (2),(5),
(6),(7),(8)

Pasul 4
Se efectuează rotunjirea valorii de la pasul 3 potrivit normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici
de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.
Astfel valoarea de 220,94 lei devine 221 lei.
Așadar impozitul datorat în anul anul 2021 , pentru autoturismul din exemplul redat,
va fi de 221 lei plătibil la cele două scadențe astfel : prima jumatate din impozit până la
31.03.2021 , iar cea de a doua până la 30.09.2021.
Dacă impozitul asupra mijloacelor de transport se achită integral până la data de
31.03.2021, se va beneficia și de bonificația de 10%, astfel impozitul devine 221 lei – 10%=
198,9 lei care rotunjit din nou va devenii 199 lei.
Redăm în rândurile de mai jos reglementarile legale privind rotunjirea :
“NORME
METODOLOGICE
din
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

6

ianuarie

2016

de

aplicare

a

Legii

TITLUL IX: Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Definiţii
…..
11.În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi noţiunile de mai jos au
următoarele înţelesuri:
…
n)rotunjire - operaţiune de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu,
fără subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin
majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.
Reguli de rotunjire:
(i)rotunjirea se aplică la fiecare tip creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă
accesorie;
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(ii)nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale;
(iii)pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale;
(iv)în cazul majorării impozitelor sau taxelor rotunjirea se aplică după majorarea acestora
stabilită conform art. 489 din Codul fiscal;”
În ce privește indexarea impozitelor și taxelor locale , aceasta a fost facută în
conformitate cu prevederile art.491 din Codul Fiscal de unde vă redăm:
Art. 491: Indexarea impozitelor şi taxelor locale
(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei
sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează
anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor
Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică
în anul fiscal următor. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Cu deosebit respect!

Director

Șef Serviciu
Impunere Constatare Control

ec. Tincu Vasile
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Adresa: Satu Mare 440026, Piața 25 Octombrie nr. 1
E-mail: primaria@primariasm.ro Telefon: 0261.807.553, 0261.807.566
Web: www.satu-mare.ro, www.facebook.com/primariasatumare

