GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢA DE URGENŢĂ
pentru modificarea alineatului 4 şi 5 ale articolului 263 din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal

Având în vedere:
Concluziile întâlnirii care a avut loc la Bruxelles, în data de 23 noiembrie
2007, potrivit cărora:
- conform angajamentelor asumate de România, este necesar a se stabili
grile diferite de impozitare, întrucât perioada de tranziţie obţinută de România în
cursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană vizează doar vehiculele
înmatriculate în România şi angajate exclusiv în operaţiuni de transport intern, iar
vehiculele româneşti care desfăşoară activităţi de transport internaţional, ce
beneficiază direct de avantajele oferite de Piaţa Unică, trebuie să plătească
impozitele minime stabilite prin Directiva 1999/62/CE privind taxarea
autovehiculelor de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
Modalitatea de aplicare a angajamentelor asumate pe marginea acestui
subiect nu sunt conforme cu negocierile purtate anterior aderării.
România şi-a asumat corectarea modului de transpunere a anexei nr. 1 la
Directiva nr. 1999/62/CE referitoare la impozitul pentru mijloacele de transport,
care se achită în prezent conform art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, în caz contrar, Comisia Europeană continuând
procedura de infrigement demarată contra României pentru
netranspunerea corectă a prevederilor comunitare.
Precum şi observaţia Ministerului Finanţelor şi Economiei - conform act
nr. 262600/11.12.2007, potrivit căreia pentru realizarea celor asumate faţă de
Comisia Europeană se impune modificarea Codului fiscal aflat în vigoare la
această dată,
În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă
Art.1 - Alineatele 4 şi 5 ale articolului 263 din Legea nr. 571/2003
privind Codul Fiscal, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 927 din 23

decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(4) În cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata
de peste 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul prevăzut la punctul 2 din anexa care face parte
integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau
tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din
tabelul prevăzut la punctul 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta
ordonanţă de urgenţă.”
Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
prevederile referitoare la nivelurile impozitului prevăzute la art. 263 alin. (4) şi
(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cuprinse în Anexa la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 3. - Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie
2008.
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