
DECIZIA NR.12/.....................2010
 

cu privire la solutionarea contestatiei  formulata
de X si Y cu domiciliul in comuna .......judetul Buzau Str. ..... CNP ..... 

respectiv CNP ..... ,  impotriva Deciziei referitoare la obligatiile de plata accesorii nr. 
….. respectiv ………. din …..2010 , emise  de Administratia Finantelor Publice a 

comunei Maracineni  , inregistrata la DGFP Buzau sub nr. ……/.2010 
 

 

Directorul Coordonator  al Directiei Generale a Finantelor Publice Buzau;
 

                                      Avand in vedere:
-Contestatia formulata de X si Y   cu domiciliul in comuna ......judetul Buzau 

inregistrata la DGFP Buzau sub nr......./.2010 . 
-Deciziile  referitoare la obligatiile de plata accesorii nr....... respectiv nr....... 

din ......2010   emise de Administratia Finantelor Publice a comunei ……
-Termenul legal de depunere a contestatiei ;
-Art.209 pct.1 lit ”a” din OG nr.92/2003,  privind Codul de procedura fiscala 

,actualizata  ,  prin  care  D.G.F.P.  Buzau  este  investita  sa  solutioneze  contestatia 
formulata de X si Y cu domiciliul in comuna .......judetul Buzau .  

Procedura fiind indeplinita se da curs contestatiei .
Administratia Finantelor Publice a comunei ……a emis in data de …..2010 

Deciziile  nr.  ……  si    ……  referitoare  la  obligatiile  de  plata  accesorii  pentru 
contribuabilii X si Y din comuna …..judetul Buzau Str. …… in suma de …… lei . 
          Contribuabilii X si Y  au formulat contestatie in termen legal . 
          Procedura fiind indeplinita se da curs contestatiei . 
                      Obiectul contestatiei : accesorii in suma de .... lei aferente veniturilor din 
instrainarea  bunurilor  imobile  individualizate  prin  Deciziile  de  impunere  nr. …..
/.2009 pe numele …… si Decizia de impunere nr……./.2009 pe numele Y .   

I.Contestatoarea invoca in sustinere urmatoarele:
- La incheierea tranzactiei de vanzare – cumparare , notarul public a solicitat 

plata sumei de ..... lei reprezentand  impozitul pe veniturile din transferul proprietatii 
imobiliare , suma ce a fost achitata cu chitanta nr. ....../.2008 . 

-Calcularea  eronata  a  impozitului  pe  veniturile  din  transferul  proprietatii 
bunurilor imobiliare , este culpa notarului care potrivit prevederilor art.77.1 alin.6 din 
Codul Fiscal 

“) Impozitul prevazut la alin. (1) si se va calcula si incasa de notarul public 



inainte de autentificarea actului .....” acesta fiind un impozit  cu retinere la sursa , 
obligativitatea retinerii  si virarii fiind a notarului .

Conform  prevederilor  art.77.1  alin.2  din  OG  nr.  92/2003  ,  republicata  cu 
modificarile si completarile ulterioare , raspunderea notarului este angajata in cazul in 
care  acesta  nu  si-a  indeplinit  obligatia  de  calculare  si  incasare  a  impozitului  pe 
venitul din transferul proprietatii imobiliare .

-Diferenta de suma ce a rezultat  in plus din calcularea eronata a notarului nu a 
fost adusa la cunostinta . 

II. Administratia  Finantelor  Publice  a  comunei  Maracineni  a  constatat 
urmatoarele :

Prin Decizia de  impunere nr. …../.2009 si Decizia de impunere nr……../.2009 
emisa de Administratia Finantelor Publice a comunei …..  in baza documentului de 
transfer a dreptului de proprietate nr…..emisa de biroul Notarului Public  la data de 
…..2008 s-a stabilit un impozit datorat  in suma de …lei respectiv pentru X de ….. lei 
si Y   ….. lei . 

Conform deciziilor de impunere  mentionate  Administratia Finantelor Publice  
isi rezerva dreptul de a modifica impozitul calculat in conditiile declararii eronate a 
veniturilor  in perioada de prescriptie a impozitului pe venit . 

Administratia  Finantelor  Publice  a  Sectorului  1  Bucuresti  solicita  in 
conformitate cu prevederile art.77^2 din Legea nr. 571/2003 , privind Codul Fiscal , 
cu  modificarile  si  completarile  ulterioare  emiterea  deciziilor  de  impunere  pentru 
diferenta de impozit datorata de X si Y cu domiciliul fiscal in comuna ……. judetul 
Buzau . 

Conform  art.77^2  din  Legea  nr.  571/2003  ,  privind  Codul  Fiscal  ,  cu 
modificarile si completarile ulterioare „In cazul in care, dupa autentificarea actului 
sau  intocmirea  incheierii  de  finalizare  in  procedura  succesorala  de  catre  notarul 
public, se constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului prevazut 
la art. 77^1 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent 
aceasta  situatie,  cu motivarea  cauzelor  care  au determinat  eroarea  sau omisiunea. 
Organele  fiscale  competente  vor  emite  decizii  de  impunere  pentru  contribuabilii 
desemnati la art. 77^1 alin. (1) si (3), in vederea incasarii impozitului. Raspunderea 
notarului public pentru neincasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la 
art.  77^1  alin.  (1)  si  (3)  este  angajata  numai  in  cazul  in  care  se  dovedeste  ca 
neincasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu 
si-a indeplinit aceasta obligatie.”

Prin urmare Administratia Finantelor Publice a comunei ….. a emis la data de 
…..2009 deciziile de impunere sus mentionate pentru diferenta de venit calculand un 
impozit  pe venit  din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe 
anul 2008 in suma de …. lei  respectiv X ….. LEI si Y   …… lei . 

Administratia  Finantelor  Publice  a comunei  Maracineni   ,  in temeiul art.88 
lit.c si art.119 sin OG nr.92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata cu 



modificarile  si  completarile  ulterioare  ,  pentru  plata  cu  intarziere  a  impozitelor  , 
taxelor  ,  contributiilor  si  a  altor  venituri  ale  bugetului  general  consolidat  ,  s-a 
calculat accesorii in suma de ….. lei astfel : 

Decizia nr. ………./.2010 referitoare la obligatiile de plata  accesorii pe numele  
X  - …. lei si Decizia  nr. ……/.2010 referitoare la obligatiile de plata  accesorii pe 
numele  Y    - …… lei.

III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei , a motivelor de fapt 
si  de  drept  invocate  de  contestatoare  respectiv  de  organele  fiscale  ,  se  retin 
urmatoarele : 

Administratia  Finantelor  Publice  a  comunei  Maracineni   judetul  Buzau  in 
baza  adresei  Administratiei  Finantelor  Publice  a  ……  Bucuresti  nr……../.2009 
inregistrata la DGFP Buzau sub nr. …….2009 respectiv a prevederilor art.77^1 si 
art.77^2 din Legea nr.571/2003  privind Codul Fiscal republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare a emis deciziile de impunere pentru diferenta  de impozit pe 
venit din transferul dreptului de proprietate calculat eronat de catre Notarul Public  …
…….. in suma de …. lei din care pe numele domnului X  -…. lei si Y    -….. lei .

Contribuabilii nu au achitat impozitul respectiv si in consecinta Administratia 
Finantelor Publice a comunei …..   judetul Buzau a calculat,  in baza art.119 sin OG 
nr.92/2003  privind  Codul  de  Procedura  Fiscala  ,  republicata  cu  modificarile  si 
completarile  ulterioare,  pentru  perioada  03.06.2009  -31.12.2009  ,majorari  de 
intarziere in suma de …. lei din care …. lei  pe numele domnului   X    si respectiv 
…. lei pe numele doamnei Y    .

In consecinta , contestarea majorarilor de intarziere aferenta   unor obligatii 
fiscale neachitate in termenul legal  nu poate fi sustinuta din punct de vedere legal 
deoarece art.119 alin.1 si art.120 alin.1  din OG nr.92/2003 actualizata prevede ca : 
Pentru neachitarea la termenul de scadenta  de catre debitor a obligatiilor de plata  se 
datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere . 

Art.120  „1)  Majorarile  de  intarziere  se  calculeaza  pentru  fiecare  zi  de 
intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data 
stingerii sumei datorate, inclusiv.”

Mentionam ca obligatiile fiscale stabilite de Administratia Finantelor Publice 
a  comunei  ……… au fost  comunicate  contribuabililor  la  data  de …….2009 prin 
posta cu confirmare de primire si respectiv prin anunt colectiv la data de …...2009 . 
Prin urmare , contestarea obligatiilor de plata accesorii este neintemeiata si in 
consecinta , in  baza art. 209 pct.1 lit.a , art.210 pct.1 , respectiv a art.216 pct.1 din 
OG nr.92/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul de Procedura 
fiscala,

 

DECIDE :

 



Art.1.Respingerea contestatiei formulata de X si Y cu domiciliul in comuna 
..........  judetul Buzau ,  pentru  suma de  ….. lei reprezentand, majorari de intarziere 
stabilite  prin  Deciziile  nr…………  si  nr……..,  din  data  de  ………..2010  ,  ca 
neintemeiata  . 

Art.2.Biroul  Solutionare  contestatii  ,  va  comunica  prezenta  decizie 
contestatoarei respectiv Activitatii de Inspectie Fiscala  Buzau .

Art.3.Prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 luni de la comunicare la 
Tribunalul Judetean Buzau, conform legislatiei in vigoare .

                                                                                      , 
Director Coordonator,                                           Vizat  ,
                                                                             Biroul juridic 

 


