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DECIZIA nr.64/18.12.2009
privind soluŃionarea contestaŃiei formulată

de domnul N. V. şi 
doamna N. A. ,

înregistrată la D.G.F.P. Vaslui. sub nr. ../09.11.2009

DirecŃia Generală  a FinanŃelor Publice a judeŃului Vaslui prin Compartimentul
soluŃionare contestaŃii a fost sesizată de către AdministraŃia FinanŃelor Publice Bârlad
cu  adresa  nr../04.11.2009  înregistrată  la  D.G.F.P.  Vaslui  sub  nr.  ..  din  data  de
09.11.2009, cu privire la contestaŃia formulată de domnul N. V. CNP:., cu domiciliu în
Bârlad str. R. nr. ., judeŃul Vaslui şi doamna N.A. CNP:., cu domiciliul în Bârlad, str.
P.V. nr. ., judeŃul Vaslui, înregistrată la AFP Bârlad sub nr. ./15.10.2009.

Obiectul  contestaŃiei,  înregistrată  la  A.F.P.  Bârlad  sub  nr.  ./15.10.2009  îl
constituie  Deciziile  de impunere anuală  privind veniturile  din transferul  proprietăŃilor
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009, emise de AdministraŃia  FinanŃelor
Publice Bârlad, nr. ./23.09.2009, prin care s-a stabilit în sarcina doamnei Negulescu
Aglaea un impozit de plată în sumă de 00 lei şi nr. ../23.09.2009, prin care s-a stabilit
în sarcina domnului N. V. un impozit de plată în sumă de 00 lei.

În raport de data emiterii  deciziilor de impunere-23.09.2009 şi  data depunerii
contestaŃiei,  respectiv  14.10.2009,  data  poştei,  contestaŃia  respectă  termenul  de
depunere prevăzut  de art.  207(1) din O.G. nr.  92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, republicată,

Constatând că în speŃă, sunt întrunite condiŃiile prevăzute de art. 205 alin. (1),
art. 206, art. 207 alin. (1) si art. 209 alin. (1) lit. (a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedură  fiscală,  republicată,  DirecŃia Generală  a FinanŃelor Publice a judeŃului
Vaslui este investită să soluŃioneze contestaŃia formulată de domnul N. V. şi doamna
N. A..

Procedura fiind îndeplinită s-a trecut la soluŃionarea pe fond a contestaŃiei.
I. Prin contestaŃia  formulată  domnul N. V. şi  doamna N. A.  solicită  anularea

deciziilor  de impunere anuală  privind veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare
din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. .. şi  respectiv nr. .. din data de 23.09.2009,
prin care s-a stabilit, în sarcina fiecăruia un impozit datorat in suma de 00 lei.
 Contestatarii susŃin că:

-  este vorba despre o plată nedatorată întrucât tranzacŃia a avut loc înainte de
anul 2003 când a intrat în vigoare Legea 571/2003 privind Codul fiscal şi ca atarea
această tranzacŃie nu se supune impozitării.

-  prin  înscrisul  sub  semnătură  privată  numit  “CONTRACT  DE  VÂNZARE-
CUMPĂRARE încheiat în data de 03.08.2000 au vândut casa şi terenul de 00 m2  din
Bârlad, str. Al. S. Fdt. ..I, nr. .., pentru preŃul de 000 lei rol, plata făcându-se la data
încheierii înscrisului.
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În susŃinerea cauzei contestatarii  depun la dosarul cauzei Hotărârea nr. ..din
23.06.2009  a  Judecătoriei  Bârlad  rămasă  definitivă  şi  irevocabilă  din  data  de
27.07.2009.

II. Prin Decizile de impunere anuală privind veniturile din transferul proprietăŃilor
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. .. şi nr. .. din data de 23.09.2009,
AdministraŃia FinanŃelor Publice Bârlad a stabilit în sarcina domnului N. V. un impozit
datorat în suma de 00 lei şi respectiv a doamnei Negulescu Aglaea un impozit datorat
în suma de 00 lei în baza art. 77^1 .(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările  şi  completările  ulterioare,  a  DeclaraŃiilor  privind  veniturile  din  transferul
proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal nr. .. şi .. din data de 25.08.2009 şi a
SentinŃei  civile  nr.  ../23.06.2009,  rămasă  definitivă  şi  irevocabilă  din  data  de
27.07.2009.

III. FaŃă  de  susŃinerile  contestatorilor,  constatările  organelor  de  administrare
fiscală, documentele existente la dosarul cauzei şi de reglementările legale în vigoare
în anul 2009 se reŃin următoarele:

Cauza supus ă solu Ńionării este dac ă opera Ńiunea de transfer al propriet ăŃii
imobiliare, al carei con Ńinut face parte integrant ă din Sentin Ńa civil ă nr. ../23 iulie
2009 rămasă definitiv ă şi irevocabil ă, este supus ă impunerii, in condi Ńiile în care
hotărârea judecatoreasc ă prin care s-a pronun Ńat o hot ărâre care s ă Ńină loc de
act autentic de vânzare cump ărare a rămas definitiv ă şi  irevocabil ă  după  data
intr ării în vigoare a Legii nr. 571/2003 privind Codul f iscal.

În  fapt ,  prin  “CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE”,  valabil  încheiat  în
data de 03.08.2000  sub semnătură privată, domnii N. V. şi N. A., alături de domnii  G.
I., G. D., B. M., G. V.  s-au obligat sa vândă  imobilul compus din casă  de locuit şi
terenul în suprafată de 00 m.p., imobil situat în Bârlad, str. Al. S. Fdt. .., nr. .., jud.
Vaslui domnului G. P. cu domiciliul în Bârlad, str. Al. S. Fdt. .I, nr. ., jud. Vaslui cu
preŃul de 00 lei rol.

Prin SentinŃa civilă nr. .. pronunŃată de Judecătoria Bârlad în şedinŃa din data de
23.06.2009,  rămasă  definitivă  şi  irevocabilă  din  data  de  27.07.2009,  instanŃa
judecatorească luând act de existenŃa înscrisului intitulat “CONTRACT DE VÂNZARE-
CUMPĂRARE”, valabil încheiat în data de 03.08.2000 între N. V., N. A., G. I., G. D., B.
M., G. V. în calitate de vânzători şi G. P. domiciliat în Bârlad, str. Fdt. . Al. S. nr. ..,
judeŃul Vaslui, în calitate de cumpărător prin care primii se angajau să vândă şi cel din
urmă să cumpere imobilul compus din casă de locuit şi terenul în suprafată de 00 m.p.,
imobil  situat în Bârlad, str.  Al.  S..  Fdt.  ..,  nr.  ..,  jud. Vaslui,  a admis în temeiul  art.
1073-1077  Cod  civil  acŃiunea  în  realizare  formulată  de  reclamantul  G.  P.  în
contradictoriu  cu  pârâŃii:  G.  I.,  G.D.,  B.  M.,  G.  V.,  N.  V.  şi  N.  A.  şi  a  dispus  ca
hotărârea  pronun Ńată  să  Ńină  loc  de  act  autentic  cu  privire  la  vânzarea-
cump ărarea imobilului compus din cas ă de locuit şi terenul în suprafat ă de 00
m.p.,  imobil  situat  în  Bârlad,  str.  Al.  S.  Fdt.  ..,  nr.  ..,  jud.  Vaslui   la  data  de
03.08.2000, la pre Ńul de 000 lei rol, pre Ń achitat în întregime.

În baza sentinŃei civile nr… din 23.06.2009, rămasă definitivă şi irevocabilă din
data  de 27.07.2009,  comunicată  de instanŃa judecătorească,  a  DeclaraŃiilor  privind
veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal nr. .. şi  ..din
data de 25.08.2009, în temeiul art. 77^1 alin. (1)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal,  Administratia  Finantelor  Publice  Bârlad  a  emis  Decizile  de impunere anuală
privind veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul
2009 nr. .. şi nr. .. din data de 23.09.2009, prin care a stabilit în sarcina domnului N. V.
un impozit datorat în suma de 00 lei şi a doamnei N. A. un impozit datorat în suma de
00 lei calculat în baza art. 77^1 din Legea nr. 571/2003.

În drept,   sunt aplicabile prevederile art.  77^1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare care precizează următoarele:

ART. 77^1
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    (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembr ămintelor acestuia,
prin  acte  juridice  între  vii  asupra  construc Ńiilor  de  orice  fel  şi  a  terenurilor
aferente  acestora,  precum şi  asupra  terenurilor  de  orice  fel  f ără  construc Ńii,
contribuabilii datoreaz ă un impozit care se calculeaz ă astfel:
    a) pentru construc Ńiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi
pentru terenurile de orice fel f ără construc Ńii, dobândite într-un termen de pân ă
la 3 ani inclusiv:
    - 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
    - peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate l a valoarea ce dep ăşeşte 200.000
lei inclusiv;
    b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobând ite la o dat ă mai mare de 3 ani:
    - 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
    - peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la  valoarea ce dep ăşeşte 200.000 lei
inclusiv.
    [...]
     (4) Impozitul prev ăzut la alin. (1) şi (3) se calculeaz ă la valoarea declarat ă de
părŃi în actul prin care se transfer ă dreptul de proprietate sau dezmembr ămintele
sale. În cazul în care valoarea declarat ă este inferioar ă valorii orientative stabilite
prin expertiza întocmit ă de camera notarilor publici, impozitul se va calcu la la
nivelul  valorii  stabilite  prin  expertiz ă,  cu  excep Ńia  tranzac Ńiilor  încheiate  între
rude ori afini pân ă la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între so Ńi, caz în care
impozitul  se  calculeaz ă  la  valoarea  declarat ă  de  părŃi  în  actul  prin  care  se
transfer ă dreptul de proprietate.
    (5) Camerele notarilor publici vor actualiza, o  dată pe an, expertizele privind
valoarea  de circula Ńie  a  bunurilor  imobile  care  vor  fi  comunicate  la  di rec Ńiile
teritoriale ale Ministerului Finan Ńelor Publice.
    (6) Impozitul prev ăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul
public înainte de autentificarea actului sau, dup ă  caz, întocmirea încheierii  de
finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se vireaz ă până la data de
25 inclusiv a lunii urm ătoare celei în care a fost re Ńinut. În cazul în care transferul
dreptului  de  proprietate  sau  al  dezmembr ămintelor  acestuia,  pentru  situa Ńiile
prevăzute la alin. (1) şi (3), se realizeaz ă prin hot ărâre judec ătoreasc ă sau prin
altă procedur ă, impozitul prev ăzut la alin. (1) şi (3) se calculeaz ă şi se încaseaz ă
de  către  organul  fiscal  competent.  Instan Ńele  judec ătore şti  care  pronun Ńă
hotărâri  judec ătore şti  definitive  şi  irevocabile  comunic ă  organului  fiscal
competent hot ărârea şi documenta Ńia aferent ă în termen de 30 de zile de la data
rămânerii  definitive şi  irevocabile a  hot ărârii.  Pentru alte  proceduri  decât cea
notarial ă  sau  judec ătoreasc ă  contribuabilul  are  obliga Ńia  de  a  declara  venitul
ob Ńinut în maximum 10 zile de la data transferului, la  organul fiscal competent, în
vederea calcul ării  impozitului.  Pentru  înscrierea drepturilor  dobâ ndite  în  baza
actelor autentificate de notarii publici ori a cert ificatelor de mo ştenitor sau, dup ă
caz,  a  hot ărârilor  judec ătore şti  şi  a  altor  documente  în  celelalte  cazuri,
registratorii de la birourile de carte funciar ă vor verifica îndeplinirea obliga Ńiei de
plată  a impozitului prev ăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în care nu se va face
dovada achit ării acestui impozit, vor respinge cererea de înscri ere până la plata
impozitului.
    (7) Impozitul stabilit în condi Ńiile alin. (1) şi (3) se vireaz ă şi se re Ńine integral la
bugetul de stat.
    (8)  Procedura  de  calculare,  încasare  şi  virare  a  impozitului  perceput  în
condi Ńiile alin. (1) şi (3), precum şi obliga Ńiile declarative se vor stabili prin norme
metodologice  emise  prin  ordin  comun  al  ministrului  finan Ńelor  publice  şi
ministrului  justi Ńiei,  cu  consultarea  Uniunii  Na Ńionale  a  Notarilor  Publici  din
România.
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Cu privire la aplicarea dispozitiilor legale mai sus citate, pct.  151^2, pct.151^5,
pct.  151^6,  şi  pct.  151^7 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.44/2004,
aşa cum au fost modificate prin H.G. nr. 1195/2007 şi H.G. nr. 1579/2007,  precizează
urmatoarele:    
    „151^2. Definirea unor termeni:
    a) prin contribuabil, în sensul art. 77^1 din Codul fiscal, se înŃelege persoana fizică
căreia îi revine obligaŃia de plată a impozitului.
    În cazul transferului dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin
acte juridice între vii, contribuabil este cel din patrimoniul căruia se transferă dreptul de
proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul,  credirentierul, transmiŃătorul
în  cazul  contractului  de  întreŃinere,  al  actului  de  dare  în  plată,  al  contractului  de
tranzacŃie etc., cu excepŃia transferului prin donaŃie.
  [...]
    b) prin construcŃii de orice fel se înŃelege:
    - construcŃii cu destinaŃia de locuinŃă;
    - [...]
    c) prin terenul aferent construcŃiilor se înŃelege terenuri-curŃi, construcŃii şi anexele
acestora, conform titlului de proprietate, identificat printr-un identificator unic - numărul
cadastral - sau care constituie un singur corp funciar;
    d) prin terenuri de orice fel, fără construcŃii, se înŃelege terenurile situate în intravilan
sau extravilan,  indiferent  de categoria  de folosinŃă,  cum ar  fi:  curŃi,  grădini,  arabil,
păşune, fâneaŃă,  forestier,  vii,  livezi  şi  altele asemenea pe care nu sunt amplasate
construcŃii  şi  nu  pot  fi  încadrate  în  categoria  terenurilor  aferente  construcŃiilor  în
înŃelesul lit. c);
    e) prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se
înŃelege  înstrăinarea,  prin  acte  juridice  între  vii,  a  dreptului  de  proprietate  sau  a
dezmembrămintelor  acestuia,  indiferent  de  tipul  sau  natura  actului  prin  care  se
realizează  acest  transfer:  vânzare-cumpărare,  donaŃie,  rentă  viageră,  întreŃinere,
schimb,  dare  în  plată,  tranzacŃie,  aport  la  capitalul  social,  inclusiv  în  cazul  când
transferul se realizează în baza unei hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea;
    f)  data  de  la  care  începe să  curgă  termenul  este  data  dobândirii,  iar  calculul
termenului se face în condiŃiile dreptului comun”.
    Norme metodologice:
    151^5. La transmiterea dreptului de proprietate, impozitul prevăzut la art. 77^1 alin.
(1) şi (3) din Codul fiscal se calculează la valoarea declarată de părŃi. În cazul în care
valoarea  declarată  de  părŃi  este  mai  mică  decât  valoarea  orientativă  stabilită  prin
expertizele întocmite de camerele notarilor publici, impozitul se va calcula la această
din urmă valoare.
       151^6. Expertizele privind valoarea de circulaŃie a proprietăŃilor imobiliare vor fi
comunicate direcŃiilor teritoriale ale Ministerului Economiei şi FinanŃelor până la data
de 31 decembrie a anului fiscal curent, pentru a fi utilizate în anul fiscal următor.
    Expertizele întocmite de camerele notarilor publici privind valoarea de circulaŃie
orientativă a proprietăŃilor imobiliare constituie baza de calcul a impozitului datorat de
contribuabilii definiŃi la pct. 151^2 din prezentele norme metodologice, în cazul în care
valoarea  declarată  de  părŃi  este  mai  mică  decât  valoarea  orientativă  stabilită  prin
expertiza camerei notarilor publici.
    ObligaŃia de a calcula şi de a încasa impozitul revine:
    - notarilor publici pentru actele autentificate de aceştia;
    - organului fiscal competent în celelalte cazuri.”
    151^7. [...]
    InstanŃele judecătoreşti care pronunŃă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile
în cauze referitoare la transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor
acestuia vor comunica organului fiscal din raza de competenŃă teritorială a instanŃei de
fond hotărârea şi documentaŃia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii
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definitive  şi  irevocabile  a  hotărârii.  În  situaŃia  în  care  instanŃele  judecătoreşti  nu
transmit în termenul legal documentaŃia prevăzută de lege, organul fiscal poate stabili
impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentaŃiei prezentate de
acesta.  În  situaŃia  în  care  la  primirea  documentaŃiei  transmise  de  instanŃele
judecătoreşti  constată  diferenŃe  care  conduc  la  modificarea  bazei  de  impunere,
organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.
    Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilită potrivit hotărârii judecătoreşti
sau  documentaŃiei  aferente  hotărârii,  în  situaŃia  în  care  acestea  includ  valoarea
imobilului stabilită de un expert autorizat în condiŃiile legii, respectiv expertiza privind
stabilirea valorii de circulaŃie a imobilului.
    În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată valoarea imobilului
stabilită de un expert autorizat în condiŃiile legii sau în documentaŃia aferentă hotărârii
nu este cuprinsă expertiza privind stabilirea valorii de circulaŃie a imobilului, baza de
calcul  a  impozitului  se  va  stabili  în  condiŃiile  pct.  151^6  din  prezentele  norme
metodologice.
    În  cazul  transferurilor  prin  alte  modalităŃi  decât  procedura  notarială  sau
judecătorească,  contribuabilul  are  sarcina  declarării  venitului  la  organul  fiscal
competent, în termen de 10 de zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii
impozitului, în condiŃiile legii.
    În  cazul  în  care  se  solicită  intabularea  dreptului  de  proprietate  sau  a
dezmembrămintelor acestuia, în temeiul  hotărârii  judecătoreşti,  registratorii  de carte
funciară vor verifica existenŃa deciziei de impunere emise de organul fiscal competent
şi dovada achitării impozitului.”

Având în  vedere prevederile  legale  mai  sus invocate,  rezultă  că  este  supus
impunerii  transferul  dreptului  de proprietate asupra imobilelor de orice în momentul
realizarii acestuia, indiferent de natura sau tipul actului prin care se realizeaza acest
transfer  şi  indiferent  dacă  valoarea tranzacŃiei  este  sau nu decontată  între  părti  în
momentul încheierii acesteia. Impozitul datorat se calculează în funcŃie de perioada de
deŃinere a proprietăŃilor imobiliare respective.

Referitor  la  valoarea  imobilului  asupra  căreia  se  aplică  cota  de  impozit,  în
situaŃia în care valoarea declarată de părŃi este mai mică decât valoarea orientativă
stabilită prin expertizele întocmite de camerele notarilor publici, impozitul se calculeaza
la această din urmă valoare.

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei şi în raport de susŃinerile
părŃilor se constată următoarele:

Cu privire la valoarea imobilului  asupra careia s-a aplicat cota de impozit:
Potrivit sentinŃei civile nr. ../23.06.2009, preŃul imobilului (casă de locuit + teren

de 00m.p.), situat în Bârlad, str. Al. S. Fdt. .., nr. .., jud. Vaslui , a fost de 00 lei rol (00
lei ron).

Totodată, conform expertizelor Camerelor notarilor publici comunicată direcŃiilor
teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice (în speŃă, cele din judeŃul Vaslui), valoarea
orientativă a acestuia a fost stabilită, pentru anul 2009, la 00 lei (00 lei -casa de locuit
+00 lei terenul de 00 m.p.), rezultând o valoare  impozabilă pe persoană în sumă de 00
lei(00/6=00 lei)

Prin urmare, se constată că valoarea declarată de părŃi, menŃionată în sentinŃa
civilă  de  mai  sus,  este  cu  mult  mai  mică  decât  valoarea  orientativă  stabilită  prin
expertiza întocmită de camera notarilor publici din judetul Vaslui pentru care, în cazul
în  speŃă  sunt  aplicabile  dispoziŃiile  exprese  ale  art.  77^1  alin.  (4)  din  Legea  nr.
571/2003  privind  Codul  fiscal,  cu  modificările  si  completările  ulterioare  şi  ale  pct.
151^2,  pct.151^6  şi  pct.  151^7  din  Normele  metodologice  aprobate  prin  H.G.  nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Referitor la data transferului dreptului de proprietate, trebuie precizat faptul că
întrucât în dispozitivul sentinŃei civile nr. ../23.06.2009 s-a prevăzut în mod expres că
hotărârea pronunŃată "Ńine loc de act autentic de vânzare-cumpărare", rezultă  că, în
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baza acestei hotarâri are loc transferul dreptului de proprietate asupra imobilului (casă
de locuit + teren) situat în Bârlad, str. Al. S. Fdt. ., nr. .., jud. Vaslui după cum prevede
şi  pct.  151^2  lit.  e)  din  Normele  metodologice  aprobate  prin  H.G.  nr.  44/2004,  cu
modificările şi completările ulterioare.

Prin  urmare,  momentul  realizării  transferului  dreptului  de  proprietate  asupra
imobilului coincide cu data rămanerii definitiva şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti ce
Ńine  loc  de  act  autentic  de  vânzare-cumpărare  (23.06.2009,  aşa  cum  rezultă  din
referatul  cu  propuneri  de  soluŃionare  a  contestaŃiei),  data  de  la  care  se  naşte  şi
obligatia plăŃii impozitului pe veniturile obtinute din acest transfer.

Se reŃine că domnul N. V. şi doamna N. A. nu anexează la dosarul cauzei nici
un document care să le susŃină argumentele şi nu prezintă dovezi, care sa justifice o
altă situaŃie de fapt fiscală decât cea constatată de organul fiscal.

FaŃă  de situaŃia  mai sus prezentată,  urmează  a  respinge ca neîntemeiată  şi
nesusŃinută cu documente, contestaŃia formulată de domnul N. V. pentru suma de 00
lei reprezentând impozit datorat stabilit prin Decizia de impunere privind veniturile din
transferul  proprietăŃilor  imobiliare  din  patrimoniul  personal  pe  anul  2009
nr  ../23.09.2009 şi  de  doamna N.  A.,  pentru  suma de 00 lei  reprezentând impozit
datorat  stabilit  prin  Decizia  de  impunere  anuală  privind  veniturile  din  transferul
proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009 nr. ../23.09.2009 emise
de AFP Bârlad.

Pentru  considerentele  arătate  mai  sus şi  în  temeiul  art.  77^1  din  Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pct. 151^2, pct.
151^5,  pct.  151^6  si  pct.  151^7  din  Normele  metodologice  aprobate  prin  H.G.  nr.
44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 216 alin. (1) din OG nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, se

                        DECIDE:
Respinge ca neintemeiată şi nesusŃinută cu documente contestaŃia formulată de

domnul N. V., pentru suma de 00 lei reprezentand impozit datorat stabilit prin Decizia
de  impunere  anuala  privind  veniturile  din  transferul  proprietăŃilor  imobiliare  din
patrimoniul personal pe anul 2009 nr ../23.09.2009 şi de doamna N. A., pentru suma
de 00 lei reprezentând impozit datorat stabilit prin Decizia de impunere anuală privind
veniturile din transferul proprietăŃilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009
nr. ../23.09.2009.

Prezenta decizie este definitivă în sistemul căilor administrative de atac şi poate
fi contestată, în termen de 6 luni de la comunicare, la Tribunalul Vaslui.

 DIRECTOR COORDONATOR,
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