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DECIZIA NR. 122 emis

de DGFP Hunedoara în anul 2009

Direc ia general a finan elor publice a jude ului ... a fost sesizat
cu adresa nr..../...2009 de c tre Activitatea de inspec ie fiscal asupra
contesta iei formulat de Cabinet Medical Individual X, cu sediul în
..., str...., bl…., ap…., jude ul ..., referitoare la DECIZIA DE IMPUNERE
privind impozitul pe venit stabilit suplimentar de plat de inspec ia
fiscal pentru persoane fizice care desf oar activit i independente
în mod individual i/sau într-o form de asociere nr..../...2009 emis de
Administra ia finan elor publice a municipiului ..., privind suma de ... lei
reprezentând:
- ... lei - impozit pe venit suplimentar
- ... lei - major ri de întârziere
Contesta ia a fost depus în termenul legal prev zut de art.207
din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 Republicat , privind Codul de
procedur fiscal .
V zând c în spe a sunt întrunite condi iile prev zute de art.205
i art.209 din Ordonan a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de
procedur fiscal , republicat , Direc ia general a finan elor publice a
jude ului ... este competent s solu ioneze cauza.
I. Prin contesta ie, CMI X din ..., consider ca netemeinic
i
nelegal decizia de impunere, sus inând urm toarele:
Organul de inspec ie fiscal în dimensionarea venitului pentru
anul 2005, nu a luat în considerare st rile de fapt i raporturile juridice
relevante pentru impunere.
Motivele de fapt i temeiurile de drept în baza c rora organul de
inspec ie fiscal a stabilit diferen a de venit ca realizat în anul 2005,
se întemeiaz pe Sentin a civil nr..../...2005 a Judec toriei ..., care
constat c prin contractul de vânzare-cump rare, Cabinetul Medical
Individual a vândut în ...04.2004 reclamantei imobilul.
Ori, a a cum probeaz actul sub semn tur privat intitulat
Contract de vânzare-cump rare i Contractul de comodat încheiate în
anul 2004, Sentin a civil nr..../...2005, venitul din vânzarea imobilului
în sum de ... euro s-a realizat în anul 2004 i care nu mai poate fi luat

2/6

în considerare pentru a stabili obliga ii fiscale, fiind incidente condi iile
prescrip iei dreptului de a stabili obliga ii fiscale.
Mai mult, a a cum rezult din înscrisul constatator la Raportului
de inspec ie fiscal , perioada supus inspec iei fiscale este de la 01
ianuarie 2005, i nu anul 2004 când a fost realizat venitul impozitat în
mod eronat de organele de inspec ie fiscal în anul 2005.
Concluzionând, contestatorul solicit dispunerea anul rii Deciziei
de impunere i exonerarea de la plat a sumei de ... lei.
II. Organele de inspec ie fiscal ale Administra iei finan elor
publice a municipiului ..., au consemnat urm toarele:
Cu privire la modul de determinare i virare a impozitului pe
venit pentru anul 2005
In urma verific rilor efectuate, s-a constatat c în anul 2005 nu sau înregistrat în eviden a financiar-contabil veniturile din transferul
activelor din patrimoniul activit ii.
In data de ...03.2002, se încheie un contract de vânzare cump rare, între SC X SRL ... - în calitate de vânz tor i CMI X ... - în
calitate de cump r tor, se vinde imobilul din localitatea ..., …, bl….,
ap…., cu suprafa a de … mp.
In data de ...04.2004, se încheie un contract de vânzare cump rare între CMI X ... - în calitate de vânz tor i doamna W
domiciliat în ... - în calitate de cump r tor, nefiind autentificat la notar.
Conven ia în acest contract, o constituie faptul c CMI X ..., ia
împrumut suma de ... euro de la doamna W, în data de ...04.2003, cu
scaden a în data de ...01.2004.
Deoarece CMI X ... nu dispune de bani pentru restituirea
împrumutului de ... euro, p r ile convin ca în contul acestei sume, CMI
X ..., s îi transmit doamnei W, prin vânzare, proprietatea asupra
imobilului.
In data de ...2004, doamna W, s-a prezentat la Oficiul Jude ean
de Cadastru ... pentru a efectua întabularea imobilului, constatându-se
faptul c , în calitate de proprietar tabular al imobilului figureaz SC X
SRL ... i asupra lui este înscris o ipotec în favoarea BCR Sucursala ....
Ca urmare a acestui fapt, doamna W, d în judecat CMI X ... i
SC X SRL ....
In data de ...2005, Judec toria ..., în Dosarul nr..../...2005,
pronun sentin a civil nr..../...2005 cu privire la faptele precizate mai
sus i dispune întabularea în cartea funciar a dreptului reclamantei,
respectiv doamna W.
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Concluzionând, organele de inspec ie fiscal sus in faptul c , în
momentul ie irii imobilului din patrimoniul activit ii, aceste venituri
trebuiau impozitate, fiind înc lcate astfel prevederile Legii nr.571/2003
privind Codul fiscal, art.48 alin.2 lit.c, potrivit c rora: „Venitul brut
cuprinde: c) câ tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii,
utilizate înn activitate independent , inclusiv contravaloarea bunurilor
r mase dup înce definitiv a activit ii.”
Astfel, organele de inspec ie fiscal au stabilit un impozit pe venit
suplimentar în sum de ... lei i major ri de întârziere în sum de ... lei.
III. Luând în considerare constat rile organului fiscal, motivele
invocate de contestator, documentele existente la dosarul cauzei,
precum i actele normative invocate, se re in urm toarele:
Cauza supus
solu ion rii o reprezint
corectitudinea
stabilirii, la nivelul anului 2005, a m surii de impozitare a venitului
ob inut din vânzarea unui apartament, de c tre petent, care a f cut
obiectul Contractului de vânzare-cump rare încheiat în anul 2004,
dar pentru care s-au îndeplinit formalit ile legale pentru
transferul titlului de proprietate de la vânz tor la cump r tor în
anul 2005, în baza unei hot râri judec tore ti.
In fapt, la data de ...04.2004, între CMI X, cu sediul în municipiul
... – în calitate de vânz tor i doamna W domiciliat în ... – în calitate
de cump r tor, a fost încheiat un contract de vânzare-cump rare,
neautentificat la notar public.
Intrucât între promiten i nu s-au îndeplinit formalit ile legale
pentru transferul titlului de proprietate de la vânz tor la cump r tor,
promitentul cump r tor doamna W, a formulat ac iune în instan , prin
care a solicitat constatarea valabilit ii contractului de vânzarecump rare sub semn tur privat încheiat la data de ...04.2004 i s
se pronun e o sentin prin care s se dispun întabularea în Cartea
Funciar a dreptului de proprietate a reclamantei asupra imobilului ce
face obiectul contractului de vânzare-cump rare.
In urma instrument rii cauzei, Judec toria ..., prin sentin a civil
nr...., pronun at în edin a public din .../...2005, în dosar nr..../...2005,
admite ac iunea formulat de reclamanta W împotriva pârâ ilor CMI X
i SC X SA, i în consecin : a) constat c prin actul sub semn tur
privat intitulat “contract de vânzare-cump rare”, pârâtul CMI X a
vândut la data de ...04.2004 reclamantei W, imobilul în cauz ,
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b) dispune înscrierea în Cartea Funciar
proprietate al reclamantei, asupra imobilului cump rat.

a dreptului de

Mai mult, instan a re ine faptul c , contractul de vânzarecump rare încheiat la data de ...04.2004, avea valoarea de
antecontract de vânzare-cump rare.
In baza Sentin ei civile nr.... pronun at în edin a public din
.../...2005, în dosar nr..../...2005 de c tre Judec toria ..., organele de
inspec ie fiscal din cadrul Activit ii de inspec ie fiscal , au emis
DECIZIA DE IMPUNERE privind impozitul pe venit stabilit suplimentar
de plat de inspec ia fiscal pentru persoane fizice care desf oar
activit i independente în mod individual i/sau într-o form de asociere
nr..../...2009, prin care au stabilit în sarcina contribuabilului un impozit
pe venit în sum de ... lei i major ri de întârziere în sum de ... lei.
In principiu, potrivit art.1295 din Codul Civil, “vânzarea este
perfect între p r i i proprietatea este de drept str mutat la
cump r tor, în privin a vânz torului, îndat ce p r ile s-au învoit asupra
lucrului i asupra pre ului, de i lucrul înc nu se va fi predat i pre ul
înc nu se va fi num rat”.
Cu alte cuvinte contractul de vânzare-cump rare poate fi
încheiat prin simplu acord de voin a al p r ilor, condi ii în care, f r
respectarea vreunei forme i f r predarea bunului, proprietatea se
transmite de la vânz tor la cump rator, acesta din urm devenind
proprietar.
De la aceast regul exist excep ii expres prev zute de lege,
potrivit c rora transferul dreptului de proprietate este condi ionat de
întocmirea în form autentic a actelor juridice sau de publicitatea
acestor acte.
Astfel, cu privire la circula ia construc iilor, trebuie s preciz m
c aceasta este supus reglement rilor cadastrului i publicit ii
imobiliare prev zute în Legea nr.7/1996 precum i în Decretul-lege
nr.115/1938 pentru unificarea dispozi iilor privitoare la c r ile funciare.
In conformitate cu art.11 din Decretul-lege nr.115/1938, dreptul
de proprietate este un drept real asupra imobilelor înscrise în cartea
funciar .
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Legea cadastrului
i a publicit ii imobiliare nr.7/1996,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, stipuleaz :
Art.20 “(1) Dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale
asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciar pe baza
actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil.
(2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din
cartea funciar , cu consim mântul titularului dreptului; ...”
Art.25 “(1) Înscrierile în cartea funciar î i vor produce efectele
de opozabilitate fa
de ter i de la data înregistr rii cererilor;
ordinea înregistr rii cererilor va determina rangul înscrierilor…”
Men ion m c , din punct de vedere al for ei probante a înscrierii,
respectiv a cuprinsului c r ii funciare, acesta se consider exact, cu
excep ia îngr dirilor prev zute de lege.
Din extrasul de Carte Funciar eliberat pentru imobil înscris în CF
...top .../... anexat la dosar, urmare cererii nr..../...2006, reiese c la
data eliber rii extrasului, în cartea funciar apare înscrierea vizând
transmiterea doamnei W a dreptului de proprietate a imobilului care a
f cut obiectul contractului de vânzare-cump rare din ...04.2004.
Prin urmare este supus impunerii transferul dreptului de
proprietate asupra bunurilor imobile, în momentul realiz rii acestuia,
indiferent de natura sau tipul actului prin care se realizeaz acest
transfer.
In cazul în spe , contractul de vânzare-cump rare (cu valoare
de antecontract – fapt re inut de instan ) încheiat în anul 2004 nu
constituie o vânzare-cump rare autentic
i nu produce efectele
unei asemenea tranzac ii, nerealizându-se transferul unui drept real,
respectiv transferul dreptului de proprietate, cump r torul dobândind
dreptul de a se bucura i dispune de un lucru în mod exclusiv i
absolut, îns în limitele determinate de lege.
Fa de cele ar tate anterior este cert c în spe a, transferul
dreptului de proprietate pentru imobilul în cauz , s-a realizat la data de
….2005, data când prin sentin a civil nr..../…2005 a Judec toriei ...,
r mas definitiv i irevocabil , a fost validat "contractul de vânzarecump rare" dintre doamna W i CMI X, încheiat la ...04.2004.
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In drept, prevederile cap.II Venituri din activit i independente, din
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
ulterioare, pentru perioada supus inspec iei, stipuleaz :
Art.48 “Reguli generale de stabilire a venitului net anual din
activit i independente, determinat pe baza contabilit ii în partid
simpl
…(2) Venitul brut cuprinde:
… c) câ tigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii,
utilizate într-o activitate independent , inclusiv contravaloarea
bunurilor r mase dup încetarea definitiv a activit ii;…”
Considerentele expuse i având în vedere prevederile legale în
materie de impozit pe venit, demonstreaz c impozitul pe veniturile
din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul afacerii stabilit
suplimentar în sarcina petentului, în sum de ... lei are temei legal i,
pe cale de consecin , contesta ia Cabinetului Medical Individual X din
..., urmeaz a fi respins .
Având în vedere cele ar tate i în temeiul art.216 din Ordonan a
Guvernului nr.92/2003, Republicat , privind Codul de procedur
fiscal , se
DECIDE:
Respingerea ca neîntemeiat a contesta iei formulat de c tre
Cabinet Medical Individual X din ..., pentru suma de ... lei
reprezentând:
- ... lei - impozit pe venit suplimentar
- ... lei - major ri de întârziere
Prezenta poate fi atacat la Tribunalul ... în termen de 6 luni
de la comunicare.

