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LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15 din 24 martie 1994 

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic: LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 
din 31 mai 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică, cu următorul cuprins:
CAP.I
Dispoziţii generale 
ART.3
Activele corporale aferente capitalului imobilizat sunt:

a) terenurile, inclusiv investiţiile pentru amenajarea acestora;
b) mijloacele fixe.
Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi 

îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are o valoarea minimă de intrare de 5.000 de lei. Această valoare poate fi actualizată anual, 
în funcţie de indicele de inflaţie prin hotărâre a Guvernului, dar nu poate avea o valoare de 
intrare mai mică decât limita stabilită prin această lege.

b) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
c) Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă 

între 2.500 lei şi 5.000 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

d) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 276 
din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 mai 2013.

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la 
încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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