
     DOSAR NR....

ROMANIA

 REFERITOR LA DECIZIA    NR.  94/2008

TRIBUNALUL TIMI5
SECTIA COMERCIAL� �I DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA NR. ...
$edinta public� din data de  ...

S-a luat in examinare actiunea formulata de reclamanta T  in contradictoriu cu pârâtele
DIRECTIA GENERALA A FINAN�ELOR PUBLICE TIMI� �i ADMINISTRATIA
FINANTELOR PUBLICE TIMI�OARA, având ca obiect anulare act administrativ.

La apelul nominal facut în �edin�a publica se prezint� pentru reclamant� av: �  pentru
pârâta DGFP Timi� se prezint� c.j. M , lips� fiind pârâta AFP Timi�oara.

Procedura de citare este legal îndeplinit�.
S-a f�cut referatul cauzei de c�tre grefierul de �edin�� dup� care, nemaifiind alte cereri de

formulat, instanta declar� terminat� cercetarea judec�toreasc� �i acord� cuvântul pe fond.
Reprezentanta reclamantei solicit� admiterea contestatiei împotriva deciziei de impunere,

desfiintarea acesteia �i obligarea pârâtei AFP Timi�oara la emiterea unei noi decizii de impunere;
cu cheltuieli de judecat�, depunând chitanta onorariu avocat.

Reprezentantul pârâtei solicit� respingerea actiunii ca neîntemeiat� �i men�inerea deciziei
de impunere ca temeinic� �i legal�.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra actiunii de fa�� constat� urm�toarele:
1. Prin cererea înregistrat� pe rolul Tribunalului Timi� sub nr... la data de .. reclamanta

T... în contradictoriu cu pârâtele Directia General� a Finan�elor Publice Tîmi� �i Administratia
Finantelor Publice Timi�oara, în baza dispozi�iilor art. 182 alin. 2 don Ordonanta nr. 92/2003 a
formulat contestatie prin care solicit�: 1) anularea Deciziei nr. 1178/94/2008 emis� de DGFP
Tîmi�, 2) admiterea contestatiei împotriva Deciziei de impunere anual� pentru veniturile din
transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, înregistrat� sub nr. ...�i desfiin�area
total� a acesteia 3) obligarea pârâtei de rangul 2 la încheierea unui nou act de impunere în sensul
stabilirii corecte a sumei de plat�, raportat la dispozi�iile art. 771 alin. 4 din Legea nr. 571/2003,
tinându-se cont c� în urma divor�ului reclamanta a dobândit 10% din imobil �i nu 50% cum gre�it
s-a retinut în decizia de impunere contestat� �i 4) obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de
judecat�.

În fapt, se arat� c� în anul 2007, contestatoarea a divor�at de sotul ����T.. procedând �i la
partajarea bunurilor mobile �i imobile dobândite în timpul c�s�toriei. Âstfel, sotii au încheiat o
Tranzactie care face parte integrant� din sentinta civil� nr....

In timpul c�s�toriei, împreun� cu T...  contestatoarea a dobândit un imobil constând
într-un apartament cu 2 camere situat în T ...  pe care p�r�ile, în proces, 1-au evaluat la suma de ...
euro, în conditiile în care este un apartament întrun bloc mai vechi �i nu are nici un fel de
îmbun�t��iri. Pretul de ... euro a fost retinut de instanta de judecat� ca find un pre� real. Acest
apartament a fost dobândit cu contributia de 90% T ..  restul de 10% reprezentând contributia
comun�, în anul 1991.

Fa�� de recunoa�terea prin întâmpinare de c�tre Turi losif a cotei de 90% contributia sotiei
- actuala contestatoare �i 10% contributie comun�, instan�a care a pronun�at divor�ul a re�inut
acest aspect, reclamanta fiind obligat� s� cedeze bunuri mobile în valoare de ..  euro, în contul
sotului.

��



1 În urma divor�ului, contestatoarea a dobândit în patrimoniul personal 10% din apartament,
restul fiind detinut anterior, astfel c� organul fiscal avea obligatia s� calculeze impozitul aferent

celor .. euro, la cursul zilei la care contestatoarea a dobândit aceast� cot�. Sentinta a r�mas
definitiv� �i irevocabil� în 15.09.2007.

Prin cererea pe care contestatoarea a formulat-o c�tre AFP Timi�oara, înregistrat� sub
nr. ... a solicitat stabilirea impozitului raportat la cota de 10% dobândit�, deci 3.500 euro.
Organele de control au emis Decizia pe care reclamanta a contestat-o în procedura prealabil�,
prin înc�lcarea dispozi�iilor legale în vigoare la momentul emiterii titlului de creanta prin care
reclamanta a fost obligat� la plata sumei de .. lei, deci 2% din ... de�i la dosarul stabilirii corecte
a sumei existau toate înscrisurile din care rezult� c� suma la care se aplic� procentul de 2% este
echivalentul a 3.500 lei, nicidecum  .. lei.

Din înscrisurile depuse pentru stabilirea impozitului rezult� c� apartameritul partajat de
p�r�i a fost dobândit în anul 1991, iar între soti valoarea re�inut� de organul financiar trebuie s�
fie valoarea declarat� de p�rti  în actul prin care se transfera proprietatea, în spe�� tranzac�ia în
fata Judec�toriei Timi�oara, deci  ...  euro, reclamanta dobândind prin tranzactie în plus 10%.

Nelegal �i netemeinic, organul de control a retinut c� reclamanta a dobândit 50%.
Fa�� de aceast� situa�ie, corect ar fi fost ca reclamanta s� fie obligat� s� achite un

impozit în sum� de ... lei, �i nu suma de  ... lei, a�a cum în mod ilegal a fost stabilit.
Se sustine c� Decizia nr...  a DGFP Timi� este nelegal� în conditiile în care se re�ine c�

afirma�ia contestatoarei c� a dobândit în patrimoniul personal doar 10% din imobil nu are
suport real, la dosarul administrativ fiind depuse toate înscrisurile prin care a probat cota
dobânditâ în urma partajului.

La dosar s-au depus înscrisuri: deciziile contestate, plicul cu care a fost comunicat�
Decizia nr. 1178/94/2008, copia sentintei nr... adresa nr.... ac�iunea civil� depus�, întâmpinarea
lui T.. din care rezult� cota de 10%,tranzac�ia încheiat�, extras CF actual. Pârâta a depus copia
dosarului administrativ ce a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. ...

2. Pârâta DGFP Tîmi� a formulat întâmpinare, solicitând respingerea actiunii ca
nefondat� �i men�inerea ca temeinice �i legale a actelor atacate, respectiv a Deciziei nr. ...
emis� de DGFP Tîmi� privind solutionarea contestatiei prealabile �i a Deciziei de impunere nr.
... privind venitul din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal emis� de
AFP Timi�oara, pentru suma de ...lei.

In cuprinsul întâmpin�rii, pârâta precizeaz� c� î�i mentine punctele de vedere exprimate
pe larg in cuprinsul Deciziei nr. 1178/94/14.05.2008 emis� de DGFP Tîmi�. Se arat� c� prin
sentinta civil� definitiv� �i irevocabil� nr.... pronun�at� de Judec�toria Timi�oara in dosar nr....
având ca obiect divor� �i partaj bunuri comune, reclamantei T ...  i-a fost atribuit apartamentul din
T ...

3. În baza sentintei civile organul fiscal teritorial din cadrul AFP Timi�oara a emis decizia
de impunere nr....privind venitul din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimonial personal
pe anu12007 prin care s-a stabilit un impozit de plat� in sum� de 1.285 lei, sum� contestat� de
reclamant� care motiveaz� c� in urma divortului a dobândit in patrimon lui personal doar 10% din
apartament, restul fiind detinut anterior.

Prevederile de la punctul 1512 lit. e din HG nr. 44/2004 privind Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ii sunt aplicabile reclamantei deoarece
transferul dreptului de proprietate s-a efectuat in baza unei hot�râri judec�tore�ti, respectiv
sentinta civila definitiva si irevocabila nr.... emisa de Judec�toria Timi�oara, motiv pentru care
contestatoarea in mod legal datoreaz� impozit, in conformitate cu prevederile art. 77' din Legea
nr. 571/2003, actualizata, privind Codul Fiscal, coroborate cu pct. 35 din H.G. nr.
1.861/21.12.2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004.



Art. 77' din Legea nr. 571/2003, actualizata, privind Codul Fiscal, prevede: " La
transferul dreptului de proprietate si al dezmembr�mintelor acestuia, prin acte juridice intre vii
asupra
2 constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice

fel f�r� construc�ii, contribuabilii datoreaz� un impozit care se calculeaz� astfel:

 a)pentru construc�iile de orice fel cu terenurile aferente acestora,
precum si pentru terenurile de orice fel fara construc�ii, dobândite intr-un termen de pana la

3 ani inclusiv: 

       3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la
valoarea ce dep��e�te 200.000 lei inclusiv; b) pentru imobilele deserise la Ut. a), dobândite la o

data mai mare de 3 ani: 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv; peste 200.000 lei, 4.000 lei +
1 % calculat la valoarea ce dep��e�te 200.000 lei inclusiv."

În conformitate cu pct. 151`' lit. i) din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, a�a cum au fost modificate si
completate prin pct. 35 din H.G. nr. 1.861 121.12.2006, actele de partaj voluntar sau judiciar si
actele de schimb sunt supuse impozit�rii.

Pct. 35 din H.G. nr. 1.861 121.12.2006 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.
44/2004: "35. Punctul 1512, in aplicarea art. 77' alineatul (1), se modifica si va avea urm�torul
cuprins: 1512 Definirea unor termeni: (...) i) actul de partaj voluntar sau judiciar si actul de
schimb sunt supuse impozit�rii; data dobândirii imobilelor care fac obiectul acestor acte, va fi
data la care fiecare coproprietar (coindivizar) sau copermutant (coschimba�) a dobândit
proprietatea. "

Se sustine c� afirma�ia reclamantei ca in urma divortului a dobândit in patrimoniul
personal doar 10% din apartament care trebuia impozitat nu are suport real, întrucât imobilul in
cauza a fost dobândit in anul 1991, in timpul c�s�toriei, dobândind astfel calitatea de bun comun
al sotilor, in conformitate cu dispozitiile art. 30 din Codul familiei.

Comunitatea de bunuri este un efect legal al c�s�toriei si deci bunul dobândit de oricare
dintre soti este comun in procente egale de cate 50% pentru fiecare dintre soti. Chiar daca numai
unul dintre ei a contribuit efectiv la acea dobândire, in conditiile in care bunul a fost dobândit de
oricare dintre soti in timpul c�s�toriei iar bunul nu face parte din categoria de bunuri pe care legea
le considera proprii (prev�zute de art. 31 din C.fam.).

Contributia sotilor la dobândirea bunurilor comune este presupusa de lege. si acest aspect
are relevanta doar in cazul împ�r�irii bunurilor comune, de care se va tine seama pentru
determinarea pârtilor ce se cuvin sotilor.

In spe�a, de la data dobândirii apartamentului, in anul 1991 si in timpul c�s�toriei, de c�tre
sotii Turi, ace�tia au detinut bunul imobil ca bun comun in cote egale de 50% pentru fiecare sot.

Procentul de 10% din valoarea apartamentului reprezint� doar o contribu�ie declarata prin
tranzactia pârtilor in cadrul procesului de divort si partaj, dar nedovedita, a fostului sot la
cump�rarea apartamentului, si poate reprezenta o contributie nereala si stabilita in mod fraudulos
de c�tre soti tocmai in scopul minimiz�rii impozitului datorat pentru transferul propriet��ilor
imobiliare din patrimoniul personal.

De asemenea, valoarea de impozitare din decizia de impunere a fost cea stabilita de c�tre
par�i in tranzactia care face parte integranta din sentinta civila nr... a�a cum prevede art. 77', alin.4
din Legea nr. 571/2003, actualizata:

"Art. 77' (...) 4) Impozitul prev�zut la alin. (1) si (3) se calculeaz� la valoarea declarata de
parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in



care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin exl5ertiza întocmita de
camera notarilor publici, impozitul se va calcula la aceasta valoare. "

Având in vedere cele relatate rezulta ca organul fiscal din cadrul A.F.P. Timi�oara prin
aplicarea prevederilor legale in vigoare la aceasta data a emis in mod legal Decizia de impunere
nr... privind venitul din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2007
prin care s-a stabilit un impozit de plata in suma de .. lei, motiv pentru care se solicit� respingerea
ca neîntemeiata a actiunii in contencios administrativ ormulate.

3. Pârâta Administratia Finantelor Publice Timi�oara a formulat, de asemenea,
întâmpinare, solicitând respingerea ac�iunii ca nefondat� �i mentinerea ca temeinice �i legale a
actelor atacate, respectiv a Deciziei nr. 1178/94/2008 emis� de DGFP Timi� privind solutionarea
contestatiei
3 prealabile �i a Deciziei de impunere nr....  privind venitul din transferul propriet��ilor imobiliare

din patrimoniul personal emis� de AFP Timi�oara, pentru suma de  ... lei.

În motivarea întâmpin�rii, se reitereaz� motivele avute în vedere de pârâta DGFP Timi�
in întâmpinarea formulat� în cauz�.

4. Examinând actele �i lucr�rile dosarului instanta retine urm�toarele:
in fapt, prin Decizia de impunere anual� nr.... emis� de pârâta Administra�ia Finantelor

Publice Timi�oara la data de 25.02.2008 s-a stabilit în sarcina reclamartei un impozit de  ...lei
pentru venitul obtinut din transferal unei propriet��i imobiliare în patrimonial personal.

Proprietatea imobiliar� avut� în vedere este un apartamentul nr. .. evaluat de reclamant�
la suma de  ...

Apartamentul a fost bun comun al reclamantei �i al so�ului acesteia, T    pân� la
desfacerea c�s�toriei prin divor� �i partajarea bunurilor comune dispuse prin sentin�a civil� nr. ...
a Judec�toriei Timi�oara, definitiv� �i irevocabil�.

Partajul apartamentului �i al celorlalte bunuri comune s-a realizat pe calea unei tranzac�ii,
adic� a unui contract judiciar încheiat de soti, de care instanta civil� a luat act f�r� s� mai
administreze probe �i s� judece litigiul patrimonial pe fond.

Litigiul dintre reclamant� �i pârâtele Administratia Finan�elor Publice Timi�oara
(emitenta deciziei de impunere) �i Directia General� a Finantelor Publice Timi� (emitenta
deciziei prin care sa respins contesta�ia reclamantei împotriva deciziei de impunere) este dat de
faptul c� reclamanta pretinde c� a avut o contribu�ie de  90 % la dobândirea apartamentului astfel
încât în urma partajului nu a mai dobândit decât 10%, �i la acest procent trebuia raportat
impozitul, pe când pârâtele au apreciat c� so�ii au avut o contribu�ie de 50% fiecare, motiv pentru
care au calculat impozitul datorat pentru transferul propriet��ii raportat la aceast� din urm�
procent, valoarea apartamentului find necontestat�.

A�adar, litigiul nu prive�te modalitatea de calcul a impozitului ci doar baza de impozitare.
In esen��, reclamanta î�i întemeiaz� pretentia pe împrejurarea c� instanta civil� a stabilit

în mod definitiv �i irevocabil contributia fiec�rui sot la bunurile comune �i c� aceast� contributie
nu mai poate fi pus� în discutie pe când pârâtele pretind c� prezum�ia contributiei egale a sotilor
nu a fost înl�turat�, instanta civil� nestabilind nimic în acest sens.

Tribunalul constat� c� aprecierea reclamantei este eronat� deoarece, dup� cum s-a ar�tat,
instanta civil� nu a administrat nicio prob� �i nu s-a pronun�at în niciun fel asupra contribu�iei
so�ilor la dobândirea bunurilor comune astfel încât în mod corect pârâtele au prezumat o
contribu�ie egal�.

Mai mult de atât, chiar dac� sustinerea reclamantei referitoare la contributia mai mare pe
care ar fi avut-o la dobândirea apartamentului ar fi dovedit� �i ar corespunde adev�rului, baza de
impozitare avut� în vedere de pârâte nu se va mic�ora deoarece este irelevant� contribu�ia so�ului
cu privire la un singer bun. Într-adev�r, sistarea st�rii de dev�lm��ie �i transformarea ei în



proprietate pe cote p�r�i urmat� de partaj se face în raport cu contributia sotilor la dobândirea
tuturor bunurilor comune �i nu a unuia singer.

-- În drept, tribunalul constat� c� legislatia incident� în cauz� ,a  variat _în _�imp, în prezent
partajul voluntar sau judici�r nemaifiind impozitate (ârt:-1533-din Normele metodologice de
aplicare a codului fiscal  aprobate prin HG 4

În schimb, la dâta cân.d reclamanta a devenit proprietar exclusiv al apartamentului,
respectiv la  ... (adic� la data pronun��rii sentintei civile nr.... Judec�toriei Timi�oara, definitiv� �i
irevocabil� la data pronun��rii) se aplicau dispozi�iile art. 771 alin,   teza I Cod fiscal,� ��

potrivit carora la transferal dreptului de propnetate �i al dezmembr�mintelor acestuia, prin acte
juridice între vii asupra constructiilor de orice fel �i a terenurilor aferente acestora, precum �i
asupra terenurilor de orice fel f�r� constructii, contribuabilii datoreaz� un impozit, precum �i
dispozi�iile art. 1512 lit. i din Normele metodologice de aplicare a codului fiscal potrivit c�rora
actul de partaj voluntar sau judiciar �i actul de schimb sunt supuse impozit�rii; data dobândirii
imobilelor care fac   obiectul acestor acte, va fi data la care fiecare coproprietar (coindivizar) sau
copermutant (coschimba�) a dobândit proprietatea.

A�adar, în mod corect pârâta Administra�ia Finan�elor Publice Timi�oara a calculat
impozitul pe seama reclamantei iar pârâta Directia General� a Finantelor Publice Timi� a respins
contestatia acesteia.

A�a fiind, tribunalul va respinge cererea reclamantei pentru anulare decizie de impunere,
anulare decizie de respingere a contestatiei �i emiterea unei noi decizii de impunere.

Pe cale de consecin��, în temeiul art. 274 Codul de procedur� civil�, va respinge cererea
reclamantei privind cheltuielile de judecat� �i va lua act c� pârâta nu a solicitat cheltuieli de
judecat�.

PENTRU ACESTE MOTIVE
���NUMELE LEGII

HOT�R��TE

Respinge actiunea formulat� de reclamanta T.. domiciliat� în T..  av. M ...  în
contradictoriu cu pârâtele Directia General� a Finantelor Publice Timi�, cu sediul în Timi�oara, ..
�i Administratia Finantelor Publice Timi�oara, cu sediul în T ..  pentru anulare decizie de
impunere, anulare decizie de respingere a contesta�iei �i emiterea unei noi decizii de impunere.

Respinge cererea reclamantei privind cheltuielile de judecat� �i ia act c� pârâta nu a
solicitat cheltuieli de judecat�.

Definitiv�.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare. Pronun�at� in �edin�a public� din 13.01.2009.


