ROMANIA
TRIBUNALUL TIMIS
SENTINTA CIVII.A NR. 577/CA
Sedinta publica
Pe rol find solutionarea cauzei privind pe reclamanta C împotriva pârâtilor
D.G.F.P.Timis si A.F.P.TIMISOARA având ca obiect contestatie.
La apelul nominal fâcut in sedinta publica, se prezintã persoana reclamanta si
reprezentanta pârâtei DGFP Timis prin c.j
Procedura completa.
S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta dupã care se constata depuse la
dosar întimpinare ,reclamanta nu solicita termen pentru studiu si nemaifiind alte cereri sau
probe de administrat in cauza instanta constata încheiata faza cercetarii judecãtoresti si
acorda cuvântul in fond.
Reclamanta solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.
Cons. jur..... in reprezentarea paratei DGFP Timis, solicita respingerea actitunii
pentru motivele invocate pe larg in întâmpinare.
TRIBUNALUL
Deliberând asupra actiunii civile de fata, constata ca
Prin cererea înregistrata sub nr. 2922/30/2008 la aceasta instanþa reclamanta Chend
Steluta Viorica a solicitat in contradictoriu cu parata A.F.P.TIMISOARA anularea deciziei
nr. 161/2008 emisa de catre DGFP Timis .
In motivarea actiunii , reclamanta arata ca in conformitate cu prevederile legale,
hotãrârea judecãtoreasca data dosarul procesului de divort, nu intra in cadrul hotãrârilor
prev.de L.nr.571/2003.
De asemenea, afirma ca prin sentinta civila cu nr.... prin care s-a partajat bunurile
comune dobandite in timpul casatoriei, arata ca nu sau obtinut venituri din transferul
proprietatilor imobiliare, întrucât apartamentul nu a fost vândut,urmând sa prirneascã o sulta
care nu este impozabila.
Parata A.F.P.TIMISOARA prin întimpinare, solicita respingerea actiunii ca
neîntemeiata si mentinerea actului administrativ atacat, arãtând ca isi mentine punctele de
vedere exprimate in cuprinsul Deciziei nr. 161/47/.2008, emisa DGFPTimis.
Pârâta DGFP TIMIS solicita respingerea actiunii întrucât in baza sentintei nr... si la
solicitarea d ... cuprinsa in cererea înregistrata la AFP Timis sub nr.... organul fiscal a emis
Decizia de impunere nr.... privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din
patrimoniul personal pe anul 2007, prin care s-a stabilit in sarcina reclamantei un impozit de
plata in suma de ...lei.
Se mai arata, ca afirmatia petentei ca nu a vândut apartamentul si ca instanta 1-a
atribuit fostului sot nerealizând astfel venituri impozabile, nu are suport legal,
deoarece prin s.c nr.... cota de 1/2 din imobil a fost atribuita fostului sot cu obligarea
acestuia la plata cãtre reclamanta a sultei de ... lei, reprezentând echivalentul
dreptului de proprietate, suma deja plãtita reclamantei la data pronuntãrii hotãrârii,
efectuandu-se astfel transferul dreptului de proprietate de la un coproprietar cãtre
celalalt.
Din analiza actelor si lucrãrilor dosarului instanta constata si retine urmãtoarea stare
de fapt:

Prin decizia nr. 161/47/2008 emisa de catre DGFP TIMIS s-a respins ca neîntemeiata
contestatia formulata de cãtre reclamanta împotriva deciziei de impunere privind venitul din
transferal proprietatilor imobiliare pe anul 2007.
Împotriva acestei decizii, reclamanta a formulat contestatie pe care tribunalul o
considera neîntemeiata urmând a o respinge pentru urmãtoarele considerente:
Prin sentinta civila nr.... pronuntata de Judecãtoria Timisoara in dosar nr... s-a dispus
desfacerea cãsãtoriei dintre reclamant si sotul acesteia iar prin sentinta civila ... pronuntata
in dosar nr.... de catre Judecãtoria Timisoara locuinta comuna a fost atribuita sotului cu
obligarea acestuia la plata unei sulte cãtre reclamanta.
Având in vedere ca suma de bani reprezentând sulta a intrat in patrimoniul
reclamantei, ca impozitul se aplica pe orice venit obtinut de cãtre o persoana, tribunalul
constata si retine ca decizia de impunere este temeinica si legala, reclamanta find in mod
corect obligata la plata sumei de ... lei reprezentând impozit pe sulta.
Motivele invocate de cãtre reclamanta nu pot duce la anularea actului administrativ,
acesta find legal si temeinic întocmit , decizia de respingere a contestatiei in procedura
administrativa fiind legal emisa.
Asa fiind, in conformitate cu art. 18 din L.554/2004 va respinge actiunea.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE
Respinge actiunea formulata de reclamanta C.. din localitatea ... impotriva pârâtilor
D.C.F.P.Timis si A.F.P.TIMISOARA
Definitiva
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
PRESEDINTE,

