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DECIZIA  NR.  __3_____ 
                                                     din  ____04.01.2010____ 
 

privind solu�ionarea contesta�iei  formulat� de  
persoana fizic� X X cu domiciliul în  

 municipiul  Câmpulung Moldovenesc, str. XX  
nr. .., jud. Suceava,  înregistrat� la Direc�ia General� 

          a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub  nr. X din 20.11.2009 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin adresa 
nr. X din 18.11.2009, înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a Jude�ului 
Suceava sub nr. X din 20.11.2009 cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
X X. 

 
Persoana fizic� X X cu domiciliul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 

XX nr.  jud. Suceava, contest� m�surile stabilite prin Deciziile de impunere anuale 
pentru veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe 
anul 2009, nr. X din 22.07.2009 în sum� de X lei emis� pe numele contestatoarei X X 
�i nr. X din 22.07.2009 în sum� de X lei, emis� pe numele so�ului decedat X X, de c�tre 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, 
reprezentând impozit pe veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimoniul personal.                        

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 din Ordonan�a 

Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�.  
 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 209 
alin (1) din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este investit� s� 
se pronun�e asupra contesta�iei. 
 

I. Persoana fizic� X X contest� m�surile stabilite prin Deciziile de impunere 
anuale pentru veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul 
personal pe anul 2009 nr. X din 22.07.2009 în sum� de X lei emis� pe numele 
contestatoarei X X �i nr. X din 22.07.2009 în sum� de X lei emis� pe numele 
so�ului decedat X X, de c�tre Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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Câmpulung Moldovenesc, reprezentând impozit pe veniturile din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal. 

 
În sus�inerea contesta�iei petenta precizeaz� c� transferul de proprietate s-a f�cut 

între rude de gradul I respectiv p�rin�i-copii, fapt pentru care solicit� a se lua în calcul 
sumele de X lei respectiv X lei, sume declarate de p�r�i conform antecontractului din 
data de 15.01.2008. 

De asemenea, petenta sus�ine c� documentele se reg�sesc în dosarul depus la 
sec�ia fiscal� Câmpulung Moldovenesc înclusiv Hot�rârea judec�toreasc�. 

În ceea ce prive�te Decizia nr. X din 22.07.2009 emis� pe numele so�ului decedat 
X X, contestatoare face precizarea c� semneaz� contesta�ia în numele acestuia, în 
calitate de mo�tenitoare. 
 
  II. Prin Deciziile de impunere privind venitul din transferul propriet��ilor 
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009, nr. X din 22.07.2009 emis� pe 
numele contestatoarei X X �i nr. X din 22.07.2009, emis� pe numele so�ului 
decedat X X, în baza Sentin�ei Civile nr. Xpronun�at� în �edin�a Public� din data de 25 
februarie 2009 de c�tre Judec�toria Câmpulung Moldovenesc, în dosarul nr.x, r�mas� 
definitiv� �i irevocabil� prin nerecurare la data de 8.04.2009, în conformitate cu 
dispozi�iile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare �i ale pct. 151^7 din H.G. nr. 1861/2006 pentru modificarea �i completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, s-au stabilit în sarcinile persoanelor fizice X X 
�i X X, decedat, un impozit pe venitul din transferul propriet��ii imobiliare din 
patrimoniul personal în sum� total� de X lei, calculat astfel: 
 
 Teren:   X   mp+ X mp = X m.p* 6 euro = X lei  
 Cas�:    X    mp * 30 euro = X euro 
 Anexe:  X   mp * 12 euro = X euro 

Teren:   X  mp + x  mp +x  mp +x  mp = x mp * 6 euro =   x euro 
 Cas�:    X  mp * 30 euro = X  euro 
 Anexe:  X = X mp * 12 euro = X euro 
 Teren extravilan: X mp * 0,5 euro = X euro 
 Teren: X2 + X + X = X euro * 6 euro = X euro 
 Cas�: X mp * 30 euro = X euro 
 Anexe: X = X mp * 12 euro = X euro 
 Teren extravilan Xmp * 0,5 euro  = X euro. 

Total  X + X + X + X + X+ X + X + X +X + X + X = X05 euro. 
 Impozit = X * 2% = X lei. 
        X * 1%  = X lei 
 Total                     = X lei ( fiecare)  

Organul fiscal face precizarea c� impozitul a fost calculat în conformitate cu 
prevederile art. 77^1 alin. 1 lit. b din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare.  
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III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în vedere 
motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare, pentru perioada 
verificat� s-au re�inut urm�toarele: 

 
1. Referitor la suma de X lei, reprezentând impozit pe venitul din transferul 

propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009, stabilit prin 
Decizia de impunere anual� privind veniturile din transferul propriet��ilor 
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. X din 22.07.2009 emis� pe 
numele contestatoarei X X, cauza supus� solu�ion�rii este dac� impozitul a fost 
stabilit în mod corect de c�tre organele fiscale, în condi�iile în care tranzac�ia a 
avut loc între rude de gradul I. 

 
          În fapt, Judec�toria Câmpulung Moldovenesc transmite Administra�iei 
Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, Sentin�a civil� nr.X din 25 
februarie 2009, pronun�at� în Dosarul nr.X, r�mas� definitiv� �i irevocabil� prin 
nerecurare la data de 08.04.2009.      
          Prin Decizia de impunere privind venitul din transferul propriet��ilor imobiliare 
din patrimoniul personal pe anul 2009, nr. X din 22.07.2009, emis� în baza Hot�rârii 
Judec�tore�ti nr. X pronun�at� în �edin�a Public� din data de 25 februarie 2009 de c�tre 
Judec�toria Câmpulung Moldovenesc �i a Expertizelor întocmite de Camera Notarilor 
Publici Suceava privind valoarea de circula�ie a propriet��ilor imobiliare, s-a stabilit în 
sarcina persoanei fizice X, un impozit pe venitul din transferul propriet��ii imobiliare 
din patrimoniul personal în sum� total� de X lei.  
 

În drept, sunt aplicabile urm�toarele: 
 

� Prevederile art. 77^1 alin.(1) alin. (4) �i alin.(6) din Legea 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, unde se precizeaz�: 

 
ART. 77^1 
 „Definirea venitului din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul 

personal 
 (1) La transferul dreptului de proprietate �i al dezmembr�mintelor acestuia, 

prin acte juridice între vii asupra construc�iilor de orice fel �i a terenurilor 
aferente acestora, precum �i asupra terenurilor de orice fel f�r� construc�ii, 
contribuabilii datoreaz� un impozit care se calculeaz� astfel: 

  a) pentru construc�iile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum �i 
pentru terenurile de orice fel f�r� construc�ii, dobândite într-un termen de pân� la 
3 ani inclusiv: 
 - 3% pân� la valoarea de 200.000 lei inclusiv; 
 - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce dep��e�te 200.000 lei 
inclusiv; 
         b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dat� mai mare de 3 ani: 
- 2% pân� la valoarea de 200.000 lei inclusiv (…) 
- peste 200.000 lei, X lei + 1% calculat la valoarea ce dep��e�te 200.000 lei inclusiv. 
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   „(4) Impozitul prev�zut la alin. (1) �i (3) se calculeaz� la valoarea declarat� 
de p�r�i în actul prin care se transfer� dreptul de proprietate sau 
dezmembr�mintele sale. În cazul în care valoarea declarat� este inferioar� valorii 
orientative stabilite prin expertiza întocmit� de camera notarilor publici, 
impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiz�, cu excep�ia 
tranzac�iilor încheiate între rude ori afini pân� la gradul al II-lea inclusiv, precum 
�i între so�i, caz în care impozitul se calculeaz� la valoarea declarat� de p�r�i în 
actul prin care se transfer� dreptul de proprietate.  
  „(5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel pu�in o dat� pe an 
expertizele privind valoarea de circula�ie a bunurilor imobile, care vor fi 
comunicate la direc�iile teritoriale ale Ministerului Finan�elor Publice. 
   „(6) Impozitul prev�zut la alin. (1) �i (3) se va calcula �i se va încasa de 
notarul public înainte de autentificarea actului sau, dup� caz, întocmirea 
încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat �i încasat se vireaz� pân� 
la data de 25 inclusiv a lunii urm�toare celei în care a fost re�inut. În cazul în care 
transferul dreptului de proprietate sau al dezmembr�mintelor acestuia, pentru 
situa�iile prev�zute la alin. (1) �i (3), se realizeaz� prin hot�râre judec�toreasc� 
sau prin alt� procedur�, impozitul prev�zut la alin. (1) �i (3) se calculeaz� �i se 
încaseaz� de c�tre organul fiscal competent. Instan�ele judec�tore�ti care 
pronun�� hot�râri judec�tore�ti definitive �i irevocabile comunic� organului fiscal 
competent hot�rârea �i documenta�ia aferent� în termen de 30 de zile de la data 
r�mânerii definitive �i irevocabile a hot�rârii. Pentru alte proceduri decât cea 
notarial� sau judec�toreasc� contribuabilul are obliga�ia de a declara venitul 
ob�inut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în 
vederea calcul�rii impozitului”.  
  

    Conform textelor de lege enun�ate anterior, la transferul dreptului de proprietate �i 
al dezmembr�mintelor acestuia, prin acte juridice între vii, asupra construc�iilor de 
orice fel �i a terenurilor aferente acestora, precum �i asupra terenurilor de orice fel f�r� 
construc�ii, contribuabilii datoreaz� un impozit care se calculeaz� astfel: 
 -     pentru construc�iile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum �i pentru 
terenurile de orice fel f�r� construc�ii, dobândite într-un termen de pân� la 3 ani 
inclusiv: 
 - 3% pân� la valoarea de 200.000 lei inclusiv; 
 
 -  peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce dep��e�te 200.000 lei 
inclusiv; 
 - pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dat� mai mare de 3 ani: 
 -  2% pân� la valoarea de 200.000 lei inclusiv (…)  
 -   peste 200.000 lei, X lei + 1% calculat la valoarea ce dep��e�te 200.000 lei inclusiv 

 De asemenea, impozitul prev�zut se calculeaz� la valoarea declarat� de p�r�i în 
actul prin care se transfer� dreptul de proprietate sau desmembr�mintele sale. În cazul 
în care valoarea declarat� este inferioar� valorii orientative stabilite prin expertiza 
întocmit� de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite 
prin expertiz�, cu excep�ia tranzac�iilor încheiate între rude ori afini pân� la gradul al 
II-lea inclusiv, precum �i între so�i, caz în care impozitul se calculeaz� la valoarea 
declarat� de p�r�i în actul prin care se transfer� dreptul de proprietate. 
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   Camerele notarilor publici vor actualiza cel pu�in o dat� pe an expertizele privind 
valoarea de circula�ie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direc�iile teritoriale 
ale Ministerului Finan�elor Publice. 

În ceea ce prive�te impozitul, acesta se calculeaz� �i se încaseaz� de notarul 
public înainte de autentificarea actului; în cazul în care transferul dreptului de 
proprietate sau al dezmembr�mintelor acestuia, pentru situa�iile prev�zute anterior se 
realizeaz� prin hot�râre judec�toreasc� sau prin alt� procedur�, impozitul prev�zut se 
calculeaz� �i se încaseaz� de c�tre organul fiscal competent. De asemenea, instan�ele 
judec�tore�ti care pronun�� hot�râri judec�tore�ti definitive �i irevocabile, comunic� 
organului fiscal competent hot�rârea �i documenta�ia aferent� în termen de 30 de zile 
de la data r�mânerii definitive �i irevocabile a hot�rârii. Pentru alte proceduri decât cea 
notarial� sau judec�toreasc� contribuabilul are obliga�ia de a declara venitul ob�inut în 
maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea 
calcul�rii impozitului.  

 Cu privire la aplicarea dispozi�iilor legale mai sus citate, pct. 151^2,  pct. 151^6 
�i 151^7 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004 cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare, precizeaz� urm�toarele: 
 

„151^2. Definirea unor termeni: 
  a) prin contribuabil, în sensul art. 77^1 din Codul fiscal, se în�elege 
persoana fizic� c�reia îi revine obliga�ia de plat� a impozitului. 
   În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembr�mintelor 
acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul c�ruia se 
transfer� dreptul de proprietate sau dezmembr�mintele acestuia: vânz�torul, 
credirentierul, transmi��torul în cazul contractului de între�inere al actului de 
dare în plat�, al contractului de tranzac�ie etc., cu excep�ia transferului prin 
dona�ie. 

e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembr�mintelor 
acestuia se în�elege înstr�inarea, prin acte juridice între vii, a dreptului de 
proprietate sau a dezmembr�mintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura 
actului prin care se realizeaz� acest transfer: vânzare-cump�rare, dona�ie, rent� 
viager�, între�inere, schimb, dare în plat�, tranzac�ie, aport la capitalul social, 
inclusiv în cazul când transferul se realizeaz� în baza unei hot�râri judec�tore�ti 
�i altele asemenea;” 
 

„151^6. Expertizele privind valoarea de circula�ie a propriet��ilor 
imobiliare vor fi comunicate direc�iilor teritoriale ale Ministerului Economiei �i 
Finan�elor pân� la data de 31 decembrie a anului fiscal curent, pentru a fi utilizate 
în anul fiscal urm�tor. 

Expertizele întocmite de camerele notarilor publici privind valoarea de 
circula�ie orientativ� a propriet��ilor imobiliare constituie baza de calcul a 
impozitului datorat de contribuabilii defini�i la pct. 151^2 din prezentele norme 
metodologice, în cazul în care valoarea declarat� de p�r�i este mai mic� decât 
valoarea orientativ� stabilit� prin expertiza camerei notarilor publici. 

Obliga�ia de a calcula �i de a încasa impozitul revine: 
 - notarilor publici pentru actele autentificate de ace�tia; 
 - organului fiscal competent în celelalte cazuri”. 



 6 

 
„151^7 Instan�ele judec�tore�ti care pronun�� hot�râri judec�tore�ti 

definitive �i irevocabile în cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate 
sau al dezmembr�mintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de 
competen�� teritorial� a instan�ei de fond hot�rârea �i documenta�ia aferent� în 
termen de 30 de zile de la data r�mânerii definitive �i irevocabile a hot�rârii (…) 
 Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilit� potrivit hot�rârii 
judec�tore�ti sau documenta�iei aferente hot�rârii, în situa�ia în care acestea 
includ valoarea imobilului stabilit� de un expert autorizat în condi�iile legii, 
respectiv expertiza privind stabilirea valorii de circula�ie a imobilului. 
 În cazul în care în hot�rârea judec�toreasc� nu este precizat� valoarea 
imobilului stabilit� de un expert autorizat în condi�iile legii sau în documenta�ia 
aferent� hot�rârii nu este cuprins� expertiza privind stabilirea valorii de 
circula�ie a imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili în condi�iile pct. 
151^6 din prezentele norme metodologice”. 
 

Urmare textelor de lege citate anterior, prin contribuabil se în�elege persoana 
fizic� c�reia îi revine obliga�ia de plat� a impozitului. 
   În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembr�mintelor acestuia 
prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul c�ruia se transfer� 
dreptul de proprietate sau desmembr�mintele acestuia. 
         De asemenea, conform prevederilor legale men�ionate, prin transferul dreptului de 
proprietate sau al dezmembr�mintelor acestuia, se în�elege înstr�inarea, prin acte 
juridice între vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembr�mintelor acestuia, 
indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizeaz� acest transfer: vânzare - 
cump�rare, dona�ie, rent� viager�, între�inere, schimb, dare în plat�, tranzac�ie, aport la 
capitalul social, inclusiv în cazul când transferul se realizeaz� în baza unei hot�râri 
judec�tore�ti. 
 În ceea ce prive�te expertizele privind valoarea de circula�ie a propriet��ilor 
imobiliare, acestea vor fi comunicate direc�iilor teritoriale ale Ministerului Economiei 
�i Finan�elor pân� la data de 31 decembrie a anului fiscal curent, pentru a fi utilizate în 
anul fiscal urm�tor. 
 De asemenea, expertizele întocmite de camerele notarilor publici privind 
valoarea de circula�ie orientativ� a propriet��ilor imobiliare constituie baza de calcul a 
impozitului datorat  de contribuabili, în cazul în care valoarea declarat� de p�r�i este 
mai mic� decât valoarea orientativ� stabilit� prin expertiza camerei notarilor publici.   
 Referitor la Instan�ele judec�tore�ti care pronun�� hot�râri judec�tore�ti definitive 
�i irevocabile în cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al 
dezmembr�mintelor acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competen�� 
teritorial� a instan�ei de fond hot�rârea �i documenta�ia aferent� în termen de 30 de zile 
de la data r�mânerii definitive �i irevocabile a hot�rârii. 
 Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilit� potrivit hot�rârii 
judec�tore�ti sau documenta�iei aferente hot�rârii, în situa�ia în care acestea includ 
valoarea imobilului stabilit� de un expert autorizat în condi�iile legii, respectiv 
expertiza privind stabilirea valorii de circula�ie a imobilului. 
 În cazul în care în hot�rârea judec�toreasc� nu este precizat� valoarea imobilului 
stabilit� de un expert autorizat în condi�iile legii sau în documenta�ia aferent� hot�rârii 
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nu este cuprins� expertiza privind stabilirea valorii de circula�ie a imobilului, baza de 
calcul a impozitului se va stabili în condi�iile pct. 151^6 din prezentele norme 
metodologice”. 
  

Prin contesta�ia formulat�, petenta sus�ine c� impozitul în sum� de X lei este 
stabilit în mod eronat, întrucât transferul a fost efectuat între rude de gradul I �i se 
impoziteaz� la valoarea declarat� de p�r�i. 

Prin Sentin�a Civil� nr. X din 25.02.2009 se face precizarea c�: 
„Prin ac�iunea introdus� în fa�a acestei instan�e �i înregistrat� la 15  decembrie 

2008 reclaman�ii: X, X, X i-a chemat în judecat� pe pârâ�ii: X X, X X �i X, pentru ca 
prin hot�rârea ce se ca pronun�a s� se constate c�(…): 

Ei – reclaman�ii: X �i X au dobândit dreptul de proprietate, prin edificare, cu 
privire la casa – C1 �i anexele gospod�re�ti C2 �i C3 amplasate pe percela 

În baza contractului de vânzare-cump�rare cu clauz� de între�inere: 
- reclaman�ii: X �i X cu privire la parcelele nou formate: 1435/2 cur�i �i 

cl�dire de Xmp �i 1435/3 arabil de 2312 mp  
- reclaman�ii: X �i X cu privire la parcele nou formate: 512/2 cur�i �i 

cl�dire de X mp cu construc�iile : C1, C2, C3, �i C4 de 1437/1 Arabil de 552 mp, 
3518/2 fâna� de 22.335 mp, cu construc�iile C1 �i C2 �i 3528/3 fâna� de 1879 mp, iar 

-  reclaman�ii: X X  �i X cu privire la parcele nou formate: 512/2 mp cur�i �i 
cl�dire de X2 mp cu construc�ia C1, 512/8 cur�i �i cl�dire de 573 mp, cu construc�ia 
C1, 1437/3 arabil de 993 mp. �i 3518/  fâna� de 33.904 mp cu construc�ia  C1, urmând 
ca hot�rârea s� �in� loc de contract de vânzare-cump�rare  �i s� dispun� înscrierea 
dreptului de proprietate, astfel constituit în registrul de carte funciar�.       

Din aspectele precizate in Hot�rârea Judec�toreasc�, se în�elege c� prin ac�iunea 
înregistrat� la data de 25 februarie 2009, reclaman�ii X, X, X, X  au chemat în judecat� 
pe pârâ�ii X X, X X �i X X, solicitând ca prin hot�rârea care se va pronun�a s� se 
constate c� reclaman�ii au dobândit prin cump�rare de la pârâ�ii X X, X X �i X X  
dreptul de proprietate asupra suprafe�ei �i construc�iilor mai sus amintite cu clauz� de 
între�inere în favoarea pârâ�ilor X X �i X X, urmând ca prezenta hot�râre s� �in� loc de 
act autentic de vânzare – cump�rare între p�r�i, f�r� a se preciza ins� valoarea 
declarat� de p�r�i prin care se transfer� dreptul de proprietate. 

De�i la art. 77^1 alin. 4 se precizeaz� c� in cazul tranzac�iilor încheiate între rude 
ori afini pân� la gradul al II-lea inclusiv, precum �i între so�i, impozitul se calculeaz� la 
valoarea declarat� de p�r�i în actul prin care se transfer� dreptul de proprietate,  prin 
Hot�rârea Judec�toreasc� nr. X din 25.02.2009, care �ine loc de contract de vânzare – 
cump�rare, nu se precizeaz� valoarea declarat� de p�r�i prin care s-a efectuat transferul, 
iar la pct. 151^7 din normele metodologice se precizeaz� faptul c�, „În cazul în care în 
hot�rârea judec�toreasc� nu este precizat� valoarea imobilului stabilit� de un 
expert autorizat în condi�iile legii sau în documenta�ia aferent� hot�rârii nu este 
cuprins� expertiza privind stabilirea valorii de circula�ie a imobilului, baza de 
calcul a impozitului se va stabili în condi�iile pct. 151^6 din prezentele norme 
metodologice”. 

 
Având în vedere cele relatate anterior, organele fiscale au calculat impozitul 

astfel: 
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- pentru suprafa�a de X m.p. la o calculat la o valoare de 6 Euro, a rezultat o baza 
de impunere în sum� de X euro. 
- pentru casa în suprafa�� de X m.p. calculat la o valoare de 30 Euro a rezultat o 
baz� de impunere în sum� de X euro. 
- pentru anexele în suprafa�� de X m.p la o valoare de 12 euro a rezultat o baz� de 
impunere de X euro. 
- pentru teren în suprafa�� de X mp la o valoare de 6 euro a rezultat o baz� de 
impunere în sum� de X euro. 
- pentru casa în suprafa�� de X mp la o valoare de 30 euro a rezultat o baz� de 
impunere în sum� de X euro. 
- pentru anexele în suprafa�� de X mp la o valoare de 12 euro a rezultat o baz� de 
impunere în sum� de X euro. 
- pentru teren extravilan în suprafa�� de X mp la o valoare de 0,5 euro a rezultat o 
baz� de impunere în sum� de X euro.  
- pentru teren în suprafa�� de X mp la o valoare de 6 euro a rezultat o baz� de 
impunere în sum� de X euro.    
- pentru casa în suprafa�� de X mp la o valoare de 30 euro a rezultat o baz� de 
impunere în sum� de X euro   
- pentru anexele în suprafa�� de X mp la o valoare de 12 euro a rezultat o baz� de 
impunere în sum� de X euro. 
- pentru teren extravilan în suprafa�� de X mp la o valoare de 0,5 euro a rezultat o 
baz� de impunere în sum� de X euro.  
 
          Total: X euro * 4,3 lei/euro (curs de schimb valutar la data când sentin�a civil� a 
r�mas definitiv� �i irevocabil�) rezultând astfel o baz� de impunere în sum� de X lei. 
 

Impozit  X * 2%  = X  lei 
       X *1%  =  X lei 
     Total    =  X lei ( fiecare) 
  
Urmare celor relatate, rezult� c� în mod corect organele fiscale au calculat baza 

de impunere conform pct.151^6 din Hot�rârea nr.44/2004 privind Normele 
metodologice de aplicare a Legii 571/2003, privind Codul Fiscal, enun�at anterior, 
întrucât la pct. 151^7 din acela�i act normativ se precizeaz� c�, în cazul în care în 
hot�rârea judec�toreasc� nu este precizat� valoarea imobilului stabilit� de un expert 
autorizat în condi�iile legii sau în documenta�ia aferent� hot�rârii nu este cuprins� 
expertiza privind stabilirea valorii de circula�ie a imobilului, baza de calcul a 
impozitului se va stabili în condi�iile pct. 151^6, în con�inutul acestuia precizându-se c� 
Expertizele întocmite de camerele notarilor publici privind valoarea de circula�ie 
orientativ� a propriet��ilor imobiliare, constituie baza de calcul a impozitului datorat de 
contribuabili, în cazul în care valoarea declarat� de p�r�i este mai mic� decât valoarea 
orientativ� stabilit� prin expertiza camerei notarilor publici. 

În ceea ce prive�te sus�inerea contestatoarei conform c�reia impozitarea ar trebui 
f�cut� la sumele de X lei respectiv X lei, sume declarate in antecontractele din data de 
15.01.2008, aceasta nu poate fi re�inut� în solu�ionarea favorabil� a cauzei întrucât,  
conform alin. 4 din art.77^1 din Legea 571/2003 citat anterior, impozitul „se calculeaz� 
la valoarea declarat� de p�r�i în actul prin care se transfer� dreptul de proprietate sau 
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dezmembr�mintele sale” iar în acest caz, actul prin care se transfer� dreptul de 
proprietate este Hot�rârea judec�toreasc� nr. X din 25.02.2009 în cuprinsul c�ruia nu 
este specificat� valoarea de vânzare a imobilelor. 

Având în vedere c� prin Sentin�a civil� enun�at� anterior, care �ine loc de 
contract de vânzare cump�rare,  nu se precizeaz� valoarea imobilelor, de�i tranzac�ia    
s-a efectuat între rude de gradul I, organele fiscale au calculat impozitul conform 
prevederilor pct. 151^6 enun�ate anterior. 
 

Urmare celor enun�ate, urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia 
formulat� de persoana fizic� X X, formulat� împotriva Deciziei de impunere privind 
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 
nr. X din 22.07.2009 pentru suma de X lei, reprezentând impozit pe venitul din 
transferul  propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal. 

  
2. Referitor la Decizia de impunere anual� pentru veniturile din transferul 

propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. X din 
22.07.2009, emis� pe numele X X, decedat, reprezentat în aceast� spe�� de c�tre 
so�ia X X, cauza supus� solu�ion�rii este dac� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei în 
condi�iile în care contesta�ia a fost depus� de o persoan� lipsit� de calitate 
procesual�. 

 
În fapt, Decizia de impunere anual� pentru veniturile din transferul propriet��ilor 

imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. X din 22.07.2009 prin care s-a 
stabilit un impozit în sum� de X lei, a fost emis� pe numele X X, decedat la data de 30 
aprilie 2009 Conform certificatului de deces anexat la dosarul cauzei.   

Persoana fizic� X X contest� Decizia de impunere anual� pentru veniturile din 
transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. X din 
22.07.2009, privind impozitul pe venit în sum� de X lei, emis� pe numele so�ului 
decedat X X, semnând contesta�ia în calitate de mo�tenitoare a acestuia. 

Prin adresa nr. X din 03.12.2009 Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
Jude�ului Suceava, prin Biroul Solu�ionare Contesta�ii, a solicitat contestatoarei 
transmiterea dovezii calit��ii de mo�tenitoare dup� so�ul decedat. 

Prin adresa de r�spuns înregistrat� la D.G.F.P. Suceava sub nr. X din 15.12.2009, 
contestatoarea X X precizeaz� c� mo�tenitorii defunctului X X sunt cei preciza�i în 
Sentin�a Civil� nr. X din 23.10.2009, îns� nu a fost deschis� procedura succesoral� �i 
nu au fost eliberate certificatele de mo�tenitori.  

 
În drept, sunt aplicabile prevederile art. 17 din OG 92/2003 privind Codul de 

procedur� fiscal�, republicat�, care stipuleaz� c�: 
 

ART. 17 
“Subiectele raportului juridic fiscal 
(1) Subiecte ale raportului juridic fiscal sunt statul, unit��ile administrativ - 

teritoriale, contribuabilul, precum �i alte persoane care dobândesc drepturi �i 
obliga�ii în cadrul acestui raport. 
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(2) Contribuabilul este orice persoan� fizic� ori juridic� sau orice alt� 
entitate f�r� personalitate juridic� ce datoreaz� impozite, taxe, contribu�ii �i alte 
sume bugetului general consolidat, în condi�iile legii”. 
 

Potrivit textului de lege men�ionat mai sus, se re�ine c� unul dintre subiectele 
raportului juridic fiscal este contribuabilul, acesta reprezentând orice persoan� fizic� ori 
juridic� sau orice alt� entitate f�r� personalitate juridic� ce datoreaz� impozite, taxe, 
contribu�ii �i alte sume bugetului general consolidat, în condi�iile legii. 

 
Din actele existente la dosarul cauzei rezult� c� Decizia de impunere anual� 

pentru veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal pe 
anul 2009 nr. X din data de 22.07.2009 a fost emis� pe X X, de�i acesta era decedat la 
data respectiv�, (conform certificatului de deces anexat la dosarul cauzei) iar din 
documentele anexate nu rezult� cine este mo�tenitorul legal al acestuia.  
 

Prin urmare, persoana fizic� X X, de�i semneaz� contesta�ia în numele so�ului 
decedat, nu poate reprezenta �i nu poate ac�iona în numele acestuia întrucât nu de�ine 
documente care s� fac� dovada calit��ii de mo�tenitoare legal� a so�ului decedat. 

Având în vedere cele precizate, rezult� c� la data formul�rii contesta�iei, 
respectiv la data de 12.11.2009, contestatoarea X X nu avea calitatea de mo�tenitoare 
dup� so�ul decedat, deci nu avea calitate procesual�, iar contesta�ia în aceast� situa�ie a 
fost depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta. 

 
• Art. 205 din OG 92/24.12.2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, republicat�, 

prevede dreptul la contesta�ie:  
 

ART. 205 
 
“Posibilitatea de contestare 
(1) Împotriva titlului de crean��, precum �i împotriva altor acte 

administrative fiscale se poate formula contesta�ie potrivit legii. Contesta�ia este o 
cale administrativ� de atac �i nu înl�tur� dreptul la ac�iune al celui care se 
consider� lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa 
acestuia, în condi�iile legii. 

(2) Este îndrept��it la contesta�ie numai cel care consider� c� a fost lezat în 
drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia. 

[…]”. 
 

• Art. 2 din OG 92/2003, privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, 
stipuleaz� c�: 

 
ART. 2 
“Raportul Codului de procedur� fiscal� cu alte acte normative 
(1) Administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume 

datorate bugetului general consolidat, prev�zute la art. 1, se îndepline�te potrivit 
dispozi�iilor Codului de procedur� fiscal�, ale Codului fiscal, precum �i ale altor 
reglement�ri date în aplicarea acestora. 
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(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru 
administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i a altor sume datorate 
bugetului general consolidat. 

(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic� prevederile Codului de 
procedur� civil�”. 
 

Din acest text de lege rezult� c� administrarea impozitelor, taxelor, contribu�iilor 
�i a altor sume datorate bugetului general consolidat sunt reglementate de codul de 
procedur� fiscal�, iar acolo unde acesta nu dispune, se aplic� prevederile Codului de 
procedur� civil�. 
 

• Astfel, la art. 137 din Codul de procedur� civil�, republicat�, se stipuleaz� c�: 
 

ART. 137 
 

“Instan�a se va pronun�a mai întâi asupra excep�iilor de procedur�, precum 
�i asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond 
a pricinii. 

Excep�iile nu vor putea fi unite cu fondul decât dac� pentru judecarea lor 
este nevoie s� se administreze dovezi în leg�tur� cu dezlegarea în fond a pricinii”. 
 

Având în vedere c� în cazul în spe�� subiectul raportului juridic este inexistent, 
potrivit textelor de lege men�ionate, organul de solu�ionare competent se va pronun�a 
asupra excep�iei de procedur�. 
 

Pct. 9.3 �i pct. 13.1 lit. b din Ordinul Pre�edintelui Agen�iei Na�ionale de 
Administrare Fiscal� nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor 
pentru aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�: 

 
     “9. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 182 - Solu�ionarea contesta�iei 

[…] 
9.3. În solu�ionarea contesta�iilor, excep�iile de procedur� pot fi 

urm�toarele: nerespectarea termenului de depunere a contesta�iei, lipsa calit��ii 
procesuale, lipsa capacit��ii, lipsa unui interes legitim, contestarea altor sume �i 
m�suri decât cele care au f�cut obiectul actului atacat. 

[…]”. 
 

„13. Instruc�iuni pentru aplicarea art. 186 - Respingerea contesta�iei pentru 
neîndeplinirea condi�iilor procedurale 

13.1. Contesta�ia poate fi respins� ca: 
[…] 
b) fiind depus� de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, în situa�ia în 

care aceasta este formulat� de o persoan� fizic� sau juridic� lipsit� de calitate 
procesual�; 

[…]”. 
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• Alin. 1 al art. 217 "Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor 
procedurale" din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul fiscal, republicat�, 
prevede: 

 
ART. 217 
“Respingerea contesta�iei pentru neîndeplinirea condi�iilor procedurale 
(1) Dac� organul de solu�ionare competent constat� neîndeplinirea unei 

condi�ii procedurale, contesta�ia va fi respins� f�r� a se proceda la analiza pe fond 
a cauzei. 

(2) Contesta�ia nu poate fi respins� dac� poart� o denumire gre�it�”. 
 

Din textele de lege men�ionate se re�ine c� în situa�ia în care se constat� 
neîndeplinirea unei condi�ii procedurale, contesta�ia se va respinge f�r� a se proceda la 
analiza pe fond a cauzei. 

 
Având în vedere c� persoana fizic� X X nu îl poate reprezenta pe so�ul decedat 

întrucât nu are calitatea de mo�tenitoare, rezult� c� Direc�ia General� a Finan�elor 
Publice a jude�ului Suceava nu se poate învesti cu solu�ionarea pe fond a cauzei, 
întrucât a fost depus� de o persoan� care nu are calitate procesual�, drept pentru care se 
va respinge contesta�ia formulat� împotriva Deciziei de impunere anual� pentru 
veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal nr. X din 
22.07.2009, emis� pe numele X pentru suma total� de X lei, ca fiind depus� de o 
persoan� lipsit� de calitatea de a contesta. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul prevederilor 

art. 2, art. 17, art. 205, art. 217 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, art. 137 din Codul de procedur� civil�, republicat�, pct. 9.3, pct. 13.1 din 
Ordinul Nr. 519 din 27 septembrie 2005 privind aprobarea Instruc�iunilor pentru 
aplicarea titlului IX din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, art. 77^1 alin. (1) alin.(4), alin.(5) �i alin.(6) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, pct. 151^2, 151^6 �i 151^7 din Hot�rârea nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, 
coroborate cu prevederile art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal� 
cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se:     

                                                                                                                                                                                                                                       
 

    D E C I D E : 
 

 
1. Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� de persoana fizic� X , 

formulat� împotriva Deciziei de impunere pentru veniturile din transferul propriet��ilor 
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. X din 22.07.2009, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a municipiului Câmpulung Moldovenesc, pentru suma 
de X lei, reprezentând impozit pe venitul din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimoniul personal. 
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   2. Respingerea contesta�iei formulate de persoana fizic� X X, ca fiind depus� 
de o persoan� lipsit� de calitatea de a contesta, formulat� împotriva Deciziei de 
impunere anuale pentru veniturile din transferul propriet��ilor imobiliare din 
patrimoniul personal nr. X din 22.07.32009 emis� de Administra�ia Finan�elor Publice 
Câmpulung Moldovenesc pe numele so�ului decedat X X, privind suma de X lei, 
reprezentând impozit pe venitul din transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul 
personal. 
 
        Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 
de la comunicare, conform procedurii legale. 
 
 
 


