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Regimul fiscal al cheltuielilor de funcți onare și întreținere
a mijloacelor de transport
Pentru pl ătitorii de impozit de profit:
Conform art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare,
următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată(...): ”50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere
motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă
autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri,
incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului.
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în
oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii
de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de
taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte
persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.”
NOTĂ:
În baza art.28 din Codul fiscal, " pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9
scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în
Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere,
precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul
ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările
ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună.
Sunt exceptate situațiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre
următoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii
de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții, precum și pentru test drive și pentru
demonstrații;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de
taximetrie;
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d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte
persoane, transmiterea dreptului de folosință, în cadrul contractelor de leasing operațional sau
pentru instruire de către școlile de șoferi.
În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferențe de curs
valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra
diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente
creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau
decontarea acestora și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente”
La punctul 16 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 25
din Codul fiscal, cu modificările ulterioare se menționează că ”regulile de deducere, termenii și
expresiile utilizate, condițiile în care vehiculele rutiere motorizate sunt supuse limitării fiscale, sunt
cele prevăzute la pct. 68 din normele metodologice date în aplicarea art. 298 al titlului VII Taxa pe
valoarea adăugată din Codul fiscal.
Justificarea utilizării vehiculelor, în sensul acordării deductibilității integrale la calculul
rezultatului fiscal, se efectuează pe baza documentelor financiar-contabile și prin întocmirea foii de
parcurs care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat,
scopul și locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru
parcurs.
În cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitării fiscale se
cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie
de răspundere civilă auto, inspecțiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibilă din
taxa pe valoarea adăugată, dobânzile, comisioanele, diferențele de curs valutar înregistrate ca
urmare a derulării altor contracte decât cele de leasing.
În cazul cheltuielilor reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării
unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din
diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente datoriilor cu decontare în funcție de cursul
unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe de curs
valutar/cheltuielile financiare aferente.
Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea rezultatului fiscal
se efectuează după aplicarea limitării aferente taxei pe valoarea adăugată, respectiv aceasta se
aplică și asupra taxei pe valoarea adăugată pentru care nu s-a acordat drept de deducere din
punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată.
De asemenea, la art. 25 din Codul fiscal se menționează că regulile de deductibilitate
menționate mai sus se aplică și pentru cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente
autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei
juridice, la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții”.
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice:
Conform art.68 din Codul fiscal, cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente
autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit.
k) al aceluiași articol, la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane.
La art. 68 alin. (7) lit. k) se menționează că nu sunt deductibile 50% din cheltuielile aferente
vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a
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căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de
pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință.
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în
oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii
de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de
taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte
persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.
NOTĂ: se respectă regulile privind amortizarea, prevăzute în Nota de mai sus.
În Normele metodologice de aplicare a art. 68 alin. (7) lit. k) din Codul fiscal, se
menționează că regulile de deducere, termenii și expresiile prevăzute, condițiile în care vehiculele
rutiere motorizate, supuse limitării fiscale, se consideră a fi utilizate exclusiv în scopul desfășurării
activității au semnificațiile prevăzute la pct. 68 din normele metodologice date în aplicarea art. 298
alin. (6) din Codul fiscal din titlul VII Taxa pe valoarea adăugată.
Dacă vehiculele respective nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității, se
limitează la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor efectuate conform art. 68 alin. (4) și (5) din
Codul fiscal legate de aceste vehicule, cu excepția cheltuielilor privind amortizarea pentru care se
aplică regulile privind amortizarea prevăzute la art. 28 titlul II din Codul fiscal, după caz.
În cadrul cheltuielilor supuse limitării fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecărui
vehicul, inclusiv cele reprezentând: impozitele locale, asigurarea obligatorie de răspundere civilă
auto, inspecțiile tehnice periodice, rovinieta etc.
În vederea acordării deductibilității integrale la calculul venitului net anual, justificarea utilizării
vehiculelor se efectuează pe baza documentelor justificative și prin întocmirea foii de parcurs care
trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații: categoria de vehicul utilizat, scopul și locul
deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.
În aplicarea prevederilor art. 68 din Codul fiscal, toate bunurile, drepturile și obligațiile
aferente desfășurării activității se înscriu în Registrul-inventar și constituie patrimoniul afacerii.
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