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DECIZIA  nr. 609 din                          .2013 privind solutionarea 

contestatiei formulata de domnul X,  
inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. ... 

 
 
 
 Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti prin Serviciul 
solutionare contestatii a fost sesizata cu adresa nr. .., inregistrata sub nr. .., completata cu 
adresa nr. .., inregistrata sub nr. .. de catre Administratia Finantelor Publice sector .. cu 
privire la contestatia formulata de domnul X, cu domiciliul in .. 
 
 Obiectul contestatiei inregistrata la Administratia Finantelor Publice sector .. sub 
nr. .., il constituie Decizia de impunere anuala pentru veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr. .., comunicata la data 
de 18.06.2013, prin care contribuabilului i s-a stabilit un impozit datorat in suma de .. lei. 
   
 Constatand ca, in speta, sunt intrunite conditiile prevazute de art.205 alin. (1), 
art.206, art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, Directia Generala Regionala a Finantelor Publice a 
Municipiului Bucuresti este investita sa solutioneze contestatia formulata de domnul X. 
 
 Procedura fiind indeplinita s-a trecut la solutionarea pe fond a contestatiei. 
 
 I. Administratia Finantelor Publice sector .. a emis pe numele contribuabilului X 
decizia de impunere anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2013 nr. .., prin care s-a stabilit un impozit datorat in suma 
de .. lei, in baza art. 771 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificarile si completarile ulterioare, a Declaratiei privind veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal nr. .. si a Hotararii judecatoresti nr. .. 
pronuntata in data de 17.02.2010 de catre Judecatoria .. in dosarul nr. .., ramasa definitiva 
si irevocabila. 
 
 II.  Prin contestatia formulata domnul X solicita anularea Deciziei de impunere 
anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 
pe anul 2013 nr. .., intrucat considera ca in baza reglementarilor legale in vigoare nu 
datoreaza nici un impozit. In sustinerea contestatiei invoca urmatoarele argumente : 

- Prin Sentinta civila nr. .. s-a facut exclusiv partajul, individualizandu-se lotul 
fiecarui mostenitor, iar tatal sau .. decedat la data de 19.04.2013 a dobandit 
dreptul de proprietate asupra terenului padure de .. ha in baza titlurilor de 
proprietate nr. .. si nr. ..; 

- Succesiunea in urma decesului tatalui sau a fost dezbatuta la data de 
26.04.2013 conform certificatului de mostenitor anexat la contestatie. 

 



 2 

 III. Fata de constatarile organelor de administrare fiscala, sustinerile 
contestatarului, reglementarile legale in vigoare pentru perioada analizata si documentele 
existente in dosarul cauzei se retin urmatoarele: 
 
 Cauza supusa solutionarii este daca Directia Generala Regionala a Finantelor 
Publice a municipiului Bucuresti prin Serviciul solutionare contestatii se poate investi cu 
solutionarea pe fond a cauzei, in conditiile in care organul fiscal a procedat la anularea 
impozitului stabilit printr-o noua  decizie de impunere emisa in urma reanalizarii 
dosarului fiscal.  

  
 In fapt , Administratia Finantelor Publice sector .. a emis decizia de impunere 
anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 
pe anul 2013 nr. .., prin care s-a stabilit un impozit datorat in suma de .. lei, in baza art. 
771 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare, a Declaratiei privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal nr. .. si a Hotararii judecatoresti nr. ..pronuntata in data de 
17.02.2010 de catre Judecatoria .. in dosarul nr. .. ramasa definitiva si irevocabila. 
   

Prin adresa nr. .., inregistrata la D.G.R.F.P.B. sub nr. .. organele fiscale din cadrul 
Administratiei Sectorului .. a Finantelor Publice au comunicat Decizia de impunere 
anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 
pe anul 2013 nr... emisa in urma reanalizarii dosarului fiscal prin care impozitul datorat a 
fost anulat integral, in conformitate cu prevederile art. 1513 din H.G. nr.44/2004 privind 
Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal. 
 
 In drept , potrivit art. 205 si art. 206 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare: 
 „Art. 205. – (1) Împotriva titlului de crean ţă, precum şi împotriva altor acte 
administrative fiscale se poate formula contestaţie potrivit legii . Contestaţia este o 
cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat 
în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile 
legii.  
 (2) Este îndreptăţit la contestaţie numai cel care consideră că a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia”. 
 “Art. 206. – (2) Obiectul contestaţiei îl constituie numai sumele şi măsurile 
stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ 
fiscal atacat, cu excepţia contestaţiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului 
administrativ fiscal”. 
 
  Referitor la desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale, art. 47 din 
O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile 
ulterioare prevede ca: 
 „Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiinţat în condiţiile 
prezentului cod”. 
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 Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei, rezulta ca organul fiscal a 
emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 
din patrimoniul personal pe anul 2013 nr... in urma reanalizarii dosarului fiscal, 
comunicata contribuabilului la data de 09.09.2013, prin care s-a revizuit Decizia de 
impunere anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal pe anul 2013 nr. ... 
 
 Conform art. 213 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicata, cu modificarile ulterioare: 
 „Art. 213. – (1) In soluţionarea contestaţiei organul competent va verifica 
motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. 
Analiza contestaţiei se face în raport de susţinerile părţilor, de dispoziţiile legale 
invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea 
contestaţiei se face în limitele sesizării.  
 (4) Contestatorul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora pot să depună probe 
noi în susţinerea cauzei. În această situaţie, organului fiscal emitent al actului 
administrativ fiscal atacat sau organului care a efectuat activitatea de control, după caz, i 
se va oferi posibilitatea să se pronunţe asupra acestora”.  
 
 In consecinta, avand in vedere ca prin adresa nr. .. inregistrata la DGRFPB sub nr. 
.., organele fiscale precizeaza ca a fost anulat impozitul pe venit stabilit initial in suma de 
.. lei prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2013 nr..., ce a fost comunicata 
contestatarului la data de 09.09.2013, contestatia acestuia impotriva deciziei de impunere 
initiala nr. ..  urmeaza a fi respinsa ca fiind ramasa fara obiect.  
  
 Pentru considerentele aratate mai sus si in temeiul  art. 47 alin. (1), art. 205 alin. 
(1) si alin. (2), art. 206 alin. (1), art. 213 alin. (1) si art. 216 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare 
 

DECIDE : 
 

 Respinge ca fiind ramasa fara obiect contestatia domnului X formulata impotriva 
Deciziei de impunere anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2013 nr. .., prin care Administratia sectorului .. a Finantelor 
Publice a stabilit un impozit pe venit datorat in suma de .. lei. 
 
 Prezenta decizie este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
contestata in termen de 6 luni de la data comunicarii la Tribunalul Bucuresti. 
 
 
 


