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D  E  C  I  Z  I  A 
 
      Nr.260 din …..2011 

     
Privind: soluŃionarea contestaŃiei formulată de d-l ….. domiciliat în mun. ….., 

jud.Teleorman, înregistrată la DirecŃia Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului 
Teleorman sub nr. …../…..2011  
 

Prin contestaŃia depusă de d-l ….. domiciliat în mun. ….., jud.Teleorman, 
înregistrată la DirecŃia Generalã a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. 
…../…..2011, petiŃionarul solicită examinarea cererii şi diminuarea cu ….. lei  a sumei de 
plătite cu titlu de impozit pe venitul din transferul dreptului de proprietate (de la suma de 
….. lei la suma de ….. lei). 

Cu Adresa nr. …../…..2011 s-a transmis AdministraŃ iei FinanŃelor Publice a 
municipiului ….. contestaŃia – cu cele 12 documentele anexate -, a petiŃionarului,   
solicitând ca în termen legal să se precizeze dacă în respectiva cauză s-a emis un titlu de 
creanŃă sau orice alt act administrativ fiscal, în legătură cu solicitările formulate. Cu 
precizarea că în cazul emiterii unui titlu de creaŃă, să se urmeze procedura de 
întocmitere şi transmitere a dosarului contestaŃiei, potrivit dispoziŃiilor pct.3.1.-3.8. ale 
Ordinului nr.2137 din 25.05.2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului 
IX din OrdonanŃa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, emis de 
AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală. Iar Referatul cu propunerile de soluŃionare va 
cuprinde precizările reglementate de pct.3.6., respectiv precizări privind îndeplinirea 
condiŃiilor de procedură, menŃiuni privind sesizarea organelor de urmărire şi cercetare 
penală, după caz, precum şi propuneri de soluŃionare a contestaŃiei, având în vedere toate 
argumentele contestatorului şi documentele în susŃinere. În caz contrar dosarul se va 
restitui în vederea completării. 

AdministraŃ ia FinanŃelor Publice a municipiului ….. prin Adresa nr. 
…../…..2011 restituie documentaŃia pe motivul că impozitul contestat a fost calculate şi 
încasat de către notarul public, autoritatea fiscală neavând calitate activă şi ca atare 
neemiŃând un titlu de creanŃă pentru suma supusă revizuirii. 

 Raportat la aceste aspecte, organul de revizuire apreciază că se poate pronunŃa 
asupra contestaŃiei depuse, urmând procedurile legale prevăzute în Ordinul nr.2137 din 
25.05.2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea titlului IX din OrdonanŃa 
Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, emis de AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală, aceasta având ca obiect creanŃe fiscale. 

 
I.Petentul s-a îndreptat cu contesta Ńie, arătând c ă în caliatea sa de vânz ător în 

Contractul autentificat sub nr. ..... din .....2011 a transmis dreptul de proprietate a unei 
locuinŃe unui cumpărător, notarul public stabilind în sarcina sa impozitul din transferul 
dreptului de proprietate în cuantum de ..... lei, în condiŃiile în care prin SentinŃa civilă nr. 
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...../.....2009 a Judecătoriei ..... s-a dispus ieşirea din indiviziune cu privire la respectivul 
imobil, care i-a fost atribuit cu obligarea la plată a  sultei către alŃi 3(trei) moştenitori. 

La dosarul contestaŃiei fiind depuse copiile unui număr de 3 (trei) DeclaraŃii 
autentificate prin care creditorii confirmă primirea drepturilor cuvenite în părŃi egale. 

În aceste condiŃii, se susŃine că din preŃul total încasat în mod formal de petiŃionar la 
vânzare (de ..... lei ), ..... lei a fost achitată beneficiarilor, rămânându-i efectiv numai ..... lei; 
astfel că impozitul de 2% din transferul dreptului de proprietate trebuie defalcat raportat la 
veniturile încasate efectiv, respectiv suma de ..... lei ca obligaŃie de plată în sarcina 
contestatorului iar diferenŃa de ..... lei în sarcina celorlalŃi beneficiari.  

În consecinŃă solicită reducerea sumei de ..... lei plătită cu titlu de impozit pe 
transferul dreptului de proprietate la nivelul sumei de ..... lei, cu diferenŃa de ..... lei urmând 
să fie debitaŃi ceilalŃi beneficiari ai preŃului. 

Sunt anexate în copie documentele doveditoare privitoare la tranzacŃiile efectuate. 
 
 II. În urma demersurilor f ăcute pe lâng ă autoritatea fiscal ă competent ă, 

respectiv AdministraŃ iei FinanŃelor Publice a municipiului ….., aşa cum s-a 
specificat în preambulul prezentei decizii de soluŃionare, să se precizeze dacă în 
respectiva cauză s-a emis un titlu de creanŃă sau orice alt act administrativ fiscal, în 
legătură cu solicitările formulate,  aceasta prin Adresa nr. …../…..2011 nu confirmă 
emiterea unui act administrative fiscal, reŃinând că în cauză impozitul contestat a fost 
calculat şi încasat de către notarul public, autoritatea fiscale în materie neavând calitate 
activă. 

 
III. Organul de revizuire, având în vedere document ele existente la dosarul 

cauzei, motivele invocate de petent ă în sus Ńinerea contesta Ńiei, argumentele 
organelor de inspec Ńie fiscal ă, actele normative în vigoare la data producerii 
fenomenului în cauz ă, reŃine: 

D-l ….. este domiciliat în mun. ….., str. ….., nr. ….., jud. Teleorman. 
 
A)Referitor la obliga Ńia fiscal ă stabilit ă în sarcina peti Ńionarului, în cuantumul 

contestat, reprezentând impozit din transferul drep tului de proprietate 
 

Cauza supus ă solu Ńionării de c ătre Direc Ńia General ă a Finan Ńelor Publice a 
jude Ńului Teleorman - prin Biroul de solu Ńionare a contesta Ńiilor -, este aceea dac ă 
aceasta se poate investi în  solu Ńionarea cererii formulat ă, în condi Ńiile în care suma 
contestat ă nu a fost stabilit ă printr-un act administrativ fiscal. 

 
În fapt, contestatorul în caliatea sa de vânzător în Contractul autentificat sub nr. ..... 

din .....2011 a transmis dreptul de proprietate a unei locuinŃe unui cumpărător, notarul 
public stabilind în sarcina sa impozitul din transferul dreptului de proprietate în cuantum de 
..... lei; în condiŃiile în care prin SentinŃa civilă nr. ...../.....2009 a Judecătoriei ..... s-a dispus 
ieşirea din indiviziune cu privire la respectivul imobil, care i-a fost atribuit cu obligarea la 
plată a  sultei către alŃi 3(trei) moştenitori. 

În aceste condiŃii, se susŃine că din preŃul total încasat la vânzare (de ..... lei), ..... lei 
a fost achitată beneficiarilor, rămânându-i efectiv numai ..... lei; astfel că impozitul de 2% 
din transferul dreptului de proprietate încasat de notarul public trebuie defalcat raportat la 
veniturile încasate efectiv, respectiv suma de ..... lei ca obligaŃie de plată în sarcina 
contestatorului iar diferenŃa de ..... lei în sarcina celorlalŃi beneficiari.  

În consecinŃă solicită reducerea sumei de ..... lei plătită cu titlu de impozit pe 
transferul dreptului de proprietate la nivelul sumei de ..... lei, cu diferenŃa de ..... lei urmând 
să fie debitaŃi ceilalŃi beneficiari ai preŃului. 
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Raportat la această situaŃie, AdministraŃ ia FinanŃelor Publice a municipiului 

….., prin Adresa nr. …../…..2011 nu confirmă emiterea unui act administrative fiscal, 
reŃinând că în cauză impozitul contestat a fost calculat şi încasat de către notarul public, 
autoritatea fiscale în materie neavând calitate activă. 

 
 În drept , cauzei îi sunt aplicabile dispoziŃiile art. 110, alin. (3), art. 205, alin. (1), art. 

206, alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în care se stipulează: 

* O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată (M.O. nr. 
513/31.07.2007), cu modificările şi completările ulterioare;  
 [...] 

ART. 110 
Colectarea creanŃelor fiscale 
(3) Titlul de crean Ńă este actul prin care se stabile şte şi se individualizeaz ă 

crean Ńa fiscal ă, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăŃite, potrivit 
legii. 

[...] 
ART. 205 
Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean Ńă, precum şi împotriva altor acte administrative 

fiscale se poate formula contesta Ńie potrivit legii . 
[...] 
ART. 206 
Forma şi conŃinutul contestaŃiei 
[...] 
(2) Obiectul contesta Ńiei îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi 

înscrise de organul fiscal în titlul de crean Ńă sau în actul administrativ fiscal atacat , 
cu excepŃia contestaŃiei împotriva refuzului nejustificat de emitere a actului administrativ 
fiscal. 

[...] 
Fundamentarea soluŃiei ce urmează a fi adoptată are la bază textele de lege citate, 

respectiv faptul că suma susceptibilă de a fi contestată este cea individualizată într-un act 
administrativ fiscal emis de autoritatea fiscală competentă, cauzei fiindu-i incidente şi 
prevederile pct. 11.1 lit. c) din Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.137/2011 privind 
aprobarea InstrucŃiunilor pentru aplicarea Titlului IX din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, care precizează: 

* Ordinul Preşedintelui A.N.A.F. nr.2.137/2011 privind aprobarea InstrucŃiunilor 
pentru aplicarea Titlului IX din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, (M.O. nr. 380/31.05.2011); 

[...] 
11.1. ContestaŃia poate fi respinsă ca: 

 [...] 
c) fiind f ără obiect, în situa Ńia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost 

stabilite prin actul administrativ fiscal atacat sau dacă prin reluarea procedurii 
administrative, luându-se act de soluŃia pronunŃată de instanŃa penală, se constată că 
cererea rămâne lipsită de obiect; 
 Astfel, pentru suma de ….. lei contestat ă, nefiind stabilit ă printr-un titlul de 
crean Ńă emisă de o autoritate fiscal ă,  contesta Ńia urmeaz ă să fie respins ă ca fiind 
fără obiect. 
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      * 
* * 

 
Având în vedere considerentele de fapt şi de drept arătate, în temeiul H.G. nr. 

34/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului  FinanŃelor Publice - aşa cum a 
fost modificată şi completată prin HG 283/2009 -, a H.G. nr. 109/2009 privind organizarea 
şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală - aşa cum a fost modificată şi 
completată prin HG 968/2009 -, a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul executiv al DirecŃiei 
Generale a FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman 

 
D  E  C  I  D  E : 
 

Art. 1.  Se respinge ca fiind f ără obiect contestaŃia formulată de d-l ….. -  
domiciliat în mun. ….., str. ….., nr. ….., jud. Teleorman – înregistrată DirecŃia Generalã a 
FinanŃelor Publice a judeŃului Teleorman sub nr. …../…..2011, pentru suma de ….. lei.   

  
Art. 2.  Prezenta decizie a fost redactată în 4(patru) exemplare, egal valabile, 

comunicate celor interesaŃi.  
  

Art. 3.  Prezenta decizie poate fi atacată la instanŃa judecatorească de contencios 
administrativ  în termen de 6 luni de la data comunicării . 
  

Art. 4. Biroul soluŃionare contestaŃii va duce la îndeplinire  prevederile prezentei 
decizii. 
 
 

      
 
                          ….., 

 
DIRECTOR  EXECUTIV 

 
 

 
 

 
 
                                                        
                                                         

 
 

 
 
 
 
 
 


