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DECIZIA NR. 75 emis� de DGFP Hunedoara în anul 2009 
 
 
         Direc�ia general� a finan�elor publice a jude�ului ..., a fost 
sesizat� cu adresa nr..../...2009, de c�tre Administra�ia finan�elor 
publice a municipiului ..., asupra contesta�iei formulat� de domnul X, 
cu domiciliul în ..., str…., nr…., bl…., ap…., jude�ul ..., referitoare la 
DECIZIA DE IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 
nr..../...2009 emis� de Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., 
privind suma de ... lei reprezentând impozit datorat. 
        Contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de art.207 
din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�. 
 V�zând c� în spe�a sunt întrunite condi�iile prev�zute de art.205 
�i art.209 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, Direc�ia general� a finan�elor publice a 
jude�ului ... este competent� s� solu�ioneze cauza. 
 
     I. Prin contesta�ie, domnul X din ..., solicit� anularea deciziei de 
impunere, sus�inând faptul c�, imobilul, respectiv terenul de care se 
face vorbire în sentin�a nr..../...2008 �i implicit pentru care s-a calculat 
impozitul contestat, a fost cump�rat prin contractul de vânzare-
cump�rare autentificat sub .../...2007 �i pentru care, în momentul 
încheierii, a fost achitat impozitul pentru transferul dreptului de 
proprietate în sum� de ... lei, pentru întreaga suprafa�� de ... mp., �i 
mai mult, s-a achitat periodic impozit pe teren la Prim�ria ....   
 
         Concluzionând, contestatorul arat� faptul c�, sentin�a în baza 
c�reia organele fiscale au stabilit impozitul contestat, nu este un act 
translativ de proprietate, ci este o sentin�� pentru sistarea dreptului de 
proprietate.     
 
     II. Organele fiscale ale Administra�iei finan�elor publice a 
municipiului ..., au consemnat urm�toarele: 
       La data de 17.11.2008, cu nr...., este înregistrat� la Administra�ia 
finan�elor publice a municipiului ..., adresa Dosar nr..../.../2007, 
transmis� de Judec�toria ..., privind sentin�a civil� nr..../...2008, 
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pronun�at� în dosarul nr..../.../2007, r�mas� definitiv� �i irevocabil� la 
data de 27.10.2008 prin nerecurare. 
 
       In vederea stabilirii impozitului, cu adresa nr..../...2009, 
Administra�ia finan�elor publice a municipiului ..., solicit� Biroului Notar 
Public M, comunicarea valorii de tranzac�ionare a terenului în suprafa�� 
total� de ... mp. situat în localitatea .... 
 
      Pe baza documenta�iei primite, organele fiscale au procedat la 
determinarea bazei de impunere �i a impozitului datorat în conformitate 
cu prevederile art.77^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
 
      Astfel, a fost emis� decizia de impunere anual� pentru veniturile 
din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, pe anul 
2009, nr..../...2009, prin care s-a stabilit o baz� de impunere în sum� 
de ... lei, la care s-a determinat un impozit datorat în sum� de ... lei.  
 
   III. Luând în considerare constat�rile organului fiscal, motivele 
invocate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei, 
precum �i actele normative invocate, se re�in urm�toarele:  
                        
         Cauza supus� solu�ion�rii este dac� se datoreaz� impozit pe 
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul 
personal al unei persoane fizice, în condi�iile în care contestatorul 
depune în sus�inerea cauzei documente care nu au fost 
prezentate organului fiscal �i constat�rile organului fiscal nu 
furnizeaz� informa�ii asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare 
necesare pentru determinarea corect� a situa�iei fiscale a 
contribuabilului.       
 
           In fapt, între doamna V din ... �i domnul X din ..., respectiv so�ia 
X,a fost încheiat contractul de vânzare-cump�rare, autentificat la notar 
public sub .../...2007. 
 
         Prin acest contract, doamna V în calitate de vânz�toare, vinde 
domnului X, respectiv so�ia X în calitate de cump�r�tori, suprafa�a de 
... mp de teren conform înscrierilor în CF, dar în realitate, conform 
m�sur�torilor efectuate la fa�a locului, suprafa�a de ... mp. din imobilul 
înscris în CF … ... nr.top .../..., ....  
 
         Cu ocazia perfect�rii contractului de vânzare-cump�rare, s-a 
perceput un impozit pe venit în sum� de ... lei.   
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         Prin cererea înregistrat� sub nr..../... din 29.08.2007 la 
Judec�toria ..., domnul X, respectiv so�ia X, arat� c� sunt coproprietari 
asupra imobilului, teren eviden�iat în CF nr…. ... �i pentru o mai bun� 
identificare �i delimitare a parcelei doresc sistarea indiviziunii.          
 
         Prin sentin�a civil� nr..../...2008 din data de 27 august 2008, 
r�mas� definitiv� �i irevocabil� prin nerecurare la data de 27.10.2008, 
Judec�toria ... a admis ac�iunea civil� formulat� de reclaman�ii X, 
respectiv so�ia X �i a atribuit reclaman�ilor parcela cu nr.topo nou (.../..., 
...)/1 cu suprafa�a real� recificat� de ... mp.  
 
          In baza sentin�ei civile nr..../...2008 din data de 27 august 2008, 
pronun�at� în dosarul nr..../.../2007 de c�tre Judec�toria ... �i a 
comunic�rii primite de la notar public a valorii de tranzac�ionare a 
terenului în suprafa�� total� de ... mp. CF nr.... ..., organele fiscale din 
cadrul Administra�iei finan�elor publice a municipiului ..., au emis 
Decizia de impunere anual� pentru veniturile din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, pe anul 2009, 
nr..../...2009, prin care au stabilit în sarcina contribuabilului un impozit 
pe venit în sum� de ... lei.   
 
        Urmare introducerii contesta�iei, petentul anexeaz� contractul de 
vânzare-cump�rare, autentificat la notar public sub .../...2007, �i care, 
potrivit sus�inerilor organului fiscal, nu a fost prezentat la data 
impunerii. 
      
       Prevederile Ordonan�ei Guvernului nr.92/2003 Republicat�, privind 
Codul de procedur� fiscal�, stipuleaz�: 
  Art.6 “Exercitarea dreptului de apreciere 
    Organul fiscal este îndrept��it s� aprecieze, în limitele 
atribu�iilor �i competen�elor ce îi revin, relevan�a st�rilor de fapt 
fiscale �i s� adopte solu�ia admis� de lege, întemeiat� pe 
constat�ri complete asupra tuturor împrejur�rilor edificatoare în 
cauz�.” 
      Art.7 “Rolul activ 
         […] (2) Organul fiscal este îndrept��it s� examineze, din 
oficiu, starea de fapt, s� ob�in� �i s� utilizeze toate informa�iile �i 
documentele necesare pentru determinarea corect� a situa�iei 
fiscale a contribuabilului. În analiza efectuat� organul fiscal va 
identifica �i va avea în vedere toate circumstan�ele edificatoare 
ale fiec�rui caz.[…] ” 
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        Mai mult, se re�ine faptul c�,  potrivit art.213 alin.(4) din 
Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, republicat�, privind Codul de 
procedur� fiscal�: “Contestatorul, intervieven�ii sau împuternici�ii 
acestora pot s� depun� probe noi în sus�inerea cauzei. În aceast� 
situa�ie, organului fiscal emitent al actului administrativ fiscal 
atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, dup� 
caz, i se va oferi posibilitatea s� se pronun�e asupra acestora.” 
        Prin referatul cu propuneri de solu�ionare, organul de inspec�ie 
fiscal� a avut posibilitatea s� se pronun�e asupra documentului depus 
de c�tre petent, dar s-a rezumat la constatarea c� a fost depus ulterior 
de c�tre contribuabil la contesta�ie, f�r� a face o analiz� a 
documentului depus.  
        In aceste condi�ii, fa�� de cele re�inute în cuprinsul deciziei,  
coroborate cu textele de lege invocate �i având în vedere prevederile 
art. 216 din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�: “Solu�ii asupra contesta�iei 
    (3) Prin decizie se poate desfiin�a total sau par�ial actul 
administrativ atacat, situa�ie în care urmeaz� s� se încheie un nou 
act administrativ fiscal care va avea în vedere strict 
considerentele deciziei de solu�ionare” urmeaz� a  se desfiin�a actul 
administrativ atacat. 
            Având în vedere cele ar�tate �i în temeiul art.216 din Ordonan�a 
Guvernului nr.92/2003, Republicat�, privind Codul de procedur� 
fiscal�, se 
                                             DECIDE: 
 
          Desfiin�area DECIZIEI DE IMPUNERE ANUAL� pentru veniturile 
din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 
2009 nr..../...2009 emis� de Administra�ia finan�elor publice a 
municipiului ..., urmând s� se încheie un nou act administrativ fiscal 
care va avea în vedere strict considerentele deciziei de solu�ionare. 
 
         Prezenta poate fi atacat� la Tribunalul ... în termen de 6 luni 
de la comunicare. 


