
D E C I Z I E nr.                  
privind solu ionarea contesta iei formulat de 

 
dl X înregistrat la DGRFP 

Timi oara sub nr. ../06.09.2013    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost 
sesizat

 

de c tre Administra ia Jude ean a Finan elor Publice Arad cu adresa 
nr. /02.09.2013, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara sub nr. ./06.09.2013 asupra contesta iei formulate de

  

D-na X, 
cu domiciliul în  .,  jude ul Arad  

CNP: ..  

înregistrat la Administra ia Finan elor Publice a Municipiului Arad sub nr. 
./25.07.2013 i la Direc ia General a Finan elor Publice a jude ului Arad sub 

nr.  ./05.08.2013, iar în considerarea dispozi iilor exprese ale art. 17 din 
O.U.G. nr. 74/2013 coroborat cu art. 12 din H.G. nr. 520/2013 i art. 209 alin. 
(1) din Codul de Procedur fiscal , republicat, Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii a procedat la 
analizarea dosarului contesta iei, constatând urm toarele:

    

Petenta X a formulat contesta ia înregistrat la Administra ia 
Finan elor Publice a Mun. Arad sub nr. ./25.07.2013 împotriva Deciziei de 
impunere anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din 
patrimoniul personal pe anul 2011 nr. /24.07.2012 emis de Administra ia 
Finan elor Publice a Mun. Arad i contest suma de .. reprezentând impozit pe 
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal aferent 
anului 2011.  

Contesta ia a fost semnat de petent dup cum prevede art. 206 din 
Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, 
republicat .

 

Contesta ia a fost depus în termenul legal de depunere prev zut de art. 
207 din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat ; decizia contestat fiind comunicat petentei la data de 11.07.2013. 

  

Fiind îndeplinit procedura de form , s-a trecut la solu ionarea pe fond a 
contesta iei:

  

I. Petenta formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere anuala 
pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal 
pe anul 2011 nr. ./24.07.2012 emis de Administra ia Finan elor Publice a 
Mun. Arad, în motivarea contesta iei ar tând urm toarele:   



 
1) Eu nu mai eram proprietar pe imobilul enun at în Decizie, acesta fiind 

confiscat de c tre banc i înstr inat prin licita ie la data de 10.11.2011, conform 
procesului verbal de licita ie nr. 2 din aceea i dat . 

  
2) Nu am contractat personal împrumut de la banc , am girat un împrumut 

contractat de c tre o societate comercial . 

  
3) În perioada 2011 

 
2013 nu am înstr inat personal nici un bun imobiliar 

i nici nu de in vreun document de Vânzare 

 

Cump rare imobiliar pe numele 
meu, din care s rezulte c am încasat sume de bani care s fie supuse 
impozit rii. 

  

4) Nu am primit documente (în tiin ri) de la nici o institu ie notarial sau 
persoan fizic din care s rezulte c am beneficiat de sume de bani din tranzac ii 
imobiliare, în urma c rora s

 

rezulte obliga ia mea ca Cet ean Român, fa de 
institu iile fiscale locale sau na ionale de impozitare a sumelor încasate. 

   

Eu m consider p gubit în form abuziv prin confiscarea i vânzarea 
imobilului enun at în Decizie, iar acum s pl tesc i impozitul dup aceast 
Pagub , sumele care au intrat în buzunarul altora.

   

II. Decizia de impunere anual pentru veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2011 nr. 

./24.07.2012 a fost emis de Administra ia Finan elor Publice a municipiului 
Arad ca urmare a transferului efectuat în baza actului de adjudecare nr. 

/15.12.2013 a Corpului Executorilor Bancari, în dosar executare nr. /2010; 
în condi iile în care la Administra ia Finan elor Publice a municipiului Arad a 
fost înregistrat sub nr. 

 

cererea  domnului . domiciliat în municipiul ., 
jud. Arad, în calitate de adjudecatar, de stabilire a impozitului pe venitul realizat 
din transferul propriet ii imobiliare din patrimoniul personal, conform art. 77^1 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în sarcina debitorilor . i ..   

Impozitul pe veniturile din înstr inarea bunurilor imobile a fost calculat în 
baza Actului de adjudecare nr. . încheiat la data de 15.12.2011 de c tre Corp 
Executori Bancari, Executor bancar: .., în dosar executare nr. /2010, dosar 
instan nr. ./55/2010, la solicitarea adjudecatarului, baza impozabil fiind 
valoarea de adjudecare, respectiv . lei, în conformitate cu prevederile 
alineatelor (1) i (6) ale articolului 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, respectiv ale paragrafelor (8), respectiv (10) ale punctului 151^7 din HG 
nr. 44/2004 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal.   

III. Având în vedere actele i documentele existente la dosarul cauzei,  
argumentele invocate de petent i prevederile actelor normative în vigoare, se 
re ine c Ministerul Finan elor Publice prin Direc ia General Regional a 
Finan elor Publice Timi oara este investit a se pronun a dac în mod corect i 
legal, organele fiscale de administrare competente, respectiv Administra ia 
Finan elor Publice a municipiului Arad a stabilit în sarcina petentei obliga ia 



fiscal în cuantum de . lei reprezentând impozit datorat pentru veniturile din 
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2011.   

Cauza supusa solu ion rii este dac Doamna X datoreaz impozitul în 
sum de 

 
lei pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din 

patrimoniul personal, în condi iile în care decizia de impunere contestat a fost 
emis urmare actului de adjudecare nr. ./15.12.2011 ca o consecin a 
licita iei efectuate în procesul de executare silit de c tre Corp Executori 
Bancari, Executor bancar: ., în dosar executare nr. ./2010, dosar instan 
nr. ./55/2010.  

În fapt, la data de 20.07.2012 s-a depus la Administra ia Finan elor Publice 
a municipiului Arad sub nr. . de c tre d-nul. . domiciliat în municipiul Arad, 
str. ., jud. Arad, în calitate de adjudecatar, solicitarea de stabilire a impozitului 
pe venitul realizat din transferul propriet ii imobiliare din patrimoniul personal, 
conform art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal în sarcina 
debitorilor . i X.  

Impozitul pe veniturile din înstr inarea bunurilor imobile a fost calculat în 
baza Actului de adjudecare nr. . încheiat la data de 15.12.2011 de c tre Corp 
Executori Bancari, Executor bancar: ., în dosar executare nr. ./2010, dosar 
instan nr. /55/2010, la solicitarea adjudecatarului, baza impozabil fiind 
valoarea de adjudecare, respectiv . lei, în conformitate cu prevederile 
alineatelor (1) i (6) ale articolului 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, respectiv ale paragrafelor (8), respectiv (10) ale punctului 151^7 din HG 
nr. 44/2004 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal.   

În drept, în cauz sunt aplicabile dispozi iile con inute de alineatelor (1) i 
(6) ale articolului 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv ale 
paragrafelor (8), respectiv (10) ale punctului 151^7 din HG nr. 44/2004 privind 
Normele de aplicare ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel: 
Definirea venitului din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul 

personal 
    Art. 77^1. - (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, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce dep e te 200.000 
lei inclusiv. 
( ) 
(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. Pentru înscrierea drepturilor 
dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de 
mo tenitor sau, dup caz, a hot rârilor judec tore ti i a altor documente în 
celelalte cazuri, registratorii de la birourile de carte funciar vor verifica 
îndeplinirea obliga iei de plat a impozitului prev zut la alin. (1) i (3) i, în 
cazul în care nu se va face dovada achit rii acestui impozit, vor respinge cererea 
de înscriere pân la plata impozitului.

  

Norme metodologice: 
151^7.  
( )   

În cazul transferurilor prin alte modalit i decât procedura notarial sau 
judec toreasc , contribuabilul are sarcina declar rii venitului la organul fiscal 
competent, în termen de 10 de zile, inclusiv, de la data transferului, în vederea 
stabilirii impozitului, în condi iile legii.

 

( )     
În cazul transferurilor prin executare silit , dup expirarea termenului de 10 

zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declar rii venitului la organul 
fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalit i decât procedura 
notarial sau judec toreasc , organul de executare silit sau cump r torul, 
dup caz, trebuie s solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului i 
emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea 
documenta iei aferente transferului.

  



De asemenea, Ordinul nr. 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de 
stabilire, plat i rectificare a impozitului pe veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal i a modelului i con inutului 
unor formulare prev zute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modific rile i complet rile ulterioare, publicat în M.O. nr. 533 din 15 iulie 
2008, prevede:  

INSTRUC IUNI

 

de completare a formularului 209 "Declara ie privind

 

veniturile din transferul propriet ilor imobiliare

 

din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10      

Declara ia se completeaz i se depune de c tre persoanele fizice care 
realizeaz venituri din transferul dreptului de proprietate i al 
dezmembr mintelor acestuia asupra construc iilor de orice fel i a terenurilor 
aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel f r construc ii prin 
alt procedur decât cea notarial sau judec toreasc , supuse impozitului pe 
venit, conform legii. 
    Persoanele fizice care realizeaz venituri din transferul mai multor propriet i 
imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declara ie pentru fiecare 
transfer.     

Declara ia se depune la organul fiscal competent, în termen de 10 zile, 
inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condi iile 
legii. 
( )

  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei rezult c decizia de 
impunere contestat a fost emis ca urmare a transferului efectuat în baza actului 
de adjudecare nr. /15.12.2011 emis de c tre Corpul Executorilor Bancari în 
dosarul executare nr. /2010, consecin a  licita iei efectuate în procesul de 
executare silit de c tre Corp Executori Bancari, Executor bancar: , în dosar 
executare nr. ./2010, dosar instan nr. /55/2010.  

Actul de adjudecare nr. /15.12.2011 este actul prin care se transfer 
dreptul de proprietate asupra imobilului situat în ., parter, compus din 2 
camere ( i nu cum a men ionat debitorul nu am înstr inat personal nici un bun 
imobiliar ), iar acesta a fost eliberat la data de 15.12.2011, veniturile eviden iate 
sunt cele care constituie baz impozabil iar în cazul transferurilor prin alte 
modalit i decât procedura notarial sau judec toreasc , contribuabilul are 
sarcina declar rii venitului

 

la organul fiscal competent, în termen de 10 de zile, 
inclusiv, de la data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condi iile 
legii.

  

Impozitul datorat de c tre debitorul X în sum de .. lei, a fost stabilit la 
cererea cump r torului .. (cerere depus

 

în conformitate cu prevederile legale 
mai sus amintite) asupra venitului rezultat, în sum de . lei i pe care, 



contribuabilul X avea sarcina declar rii în maximum 10 zile de la data 
transferului prin depunerea declara iei 209, conform transferului efectuat prin 
Actul de adjudecare nr. . încheiat la data de 15.12.2011 de c tre Corp 
Executori Bancari, Executor bancar: ., în dosar executare nr. ./2010, dosar 
instan nr. ./55/2010.  

În motivarea contesta iei formulate petenta nu a precizat motivele de drept 
pe care se întemeiaz aceasta, astfel c organul competent în solu ionare, 
DGRFP Timi oara 

 

Serviciul Solu ionare Contesta ii 

 

cu adresa 
./28.10.2013, în temeiul art.7, art. 49, art. 65 din Codul de procedur fiscal , 

republicat, în vederea emiterii unei decizii motivate i inând cont de dispozi iile 
art. 213 alin. (1) din Codul de procedur fiscal , republicat, a solicitat petentei, în 
considerarea afirma iilor din contesta ia formulat în leg tur cu faptul c 1) Eu 
nu mai eram proprietar pe imobilul enun at în Decizie, acesta fiind confiscat de 
c tre banc i înstr inat prin licita ie la data de 10.11.2011, conform procesului 
verbal de licita ie nr. 2 din aceea i dat . 

 

2) Nu am contractat personal împrumut de la banc , am girat un împrumut 
contractat de c tre o societate comercial . ( ) a tept un r spuns legal coraborat 
cu legisla ia European în acest domeniu completarea dosarului contesta iei cu 
motivele de drept care stau la baza solicit rilor sale din contesta ia formulat , 
înso ite de precizarea expres a cauzelor în care, în situa ii similare, Curtea de 
Justi ie a Uniunii Europene a pronun at hot râri referitoare la faptul c în situa ia 
transferului dreptului de proprietate, prin alt procedur decât cea notarial sau 
judec toreasc , respectiv în cazul transferului dreptului de proprietate prin 
executare silit , contribuabilii nu datoreaz impozit. 

 

Solicitarea s-a transmis la domiciliul contestatarei înscris în contesta ia 
formulata, respectiv ., jud. Arad, fiind primit de c tre destinatar la data de 
06.11.2013, conform confirm rii de primire existent în original la dosarul 
cauzei, îns pân la data prezentei, petenta nu a r spuns solicit rii con inut în 
adresa nr. ../28.10.2013.  

Pe cale de consecin , în condi iile în care, în exercitarea rolului s u activ, 
organul de solu ionare a contesta iei, pentru determinarea st rii de fapt fiscale, a 
procedat la solicitarea de informa ii - a a cum rezult din paragrafele precedente 

 

în condi iile legii, se re ine c , petenta nu i-a exercitat dreptul conferit de 
legiuitor prin dispozi iile art. 206 alin. 1 lit. c), d) din Codul de procedura fiscala, 
neprecizând norma legal pe care- i întemeiaz preten iile din contesta ia 
formulat i nici prin depunerea unor dovezi de natura mijloacelor de prob 
reglementate de Codul de procedur fiscal cu care s fac proba preten iilor din 
contesta ia formulat , cu toate c în conformitate cu dispozi iile art. 65 din Codul 
de procedur fiscal , republicat:

 

ART. 65 
    Sarcina probei în dovedirea situa iei de fapt fiscale

 



    
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele i faptele care au stat la 

baza declara iilor sale i a oric ror cereri adresate organului fiscal.

  
În drept, art. 206 din Codul de procedur fiscal , republicat, dispune:

  
         "Forma i con inutul contesta iei

           
(1) Contesta ia se formuleaz în scris i va cuprinde:

 

          [...]            
c) motivele de fapt i de drept; 
d) dovezile pe care se întemeiaz ; [...]  "           

Art. 213 alin. 1  din acela i act normativ: 
         "(1) În solu ionarea contesta iei organul competent va verifica motivele de 
fapt i de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal. Analiza 
contesta iei se face în raport de sus inerile p r ilor, de dispozi iile legale 
invocate de acestea i de documentele existente la dosarul cauzei. Solu ionarea 
contesta iei se face în limitele sesiz rii." 

coroborat cu prevederile Ordinului nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat : 

 

         "2.  Instruc iuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedur fiscal - 
Forma i con inutul contesta iei ( )

 

2.5. Organul de solu ionare competent nu se poate substitui 
contestatorului cu privire la motivele de fapt i de drept pentru care a contestat 
actul administrativ fiscal respectiv."  

Potrivit doctrinei, se re ine c înc din dreptul roman a fost consacrat 
principiul potrivit c ruia cel ce afirm o preten ie în justi ie trebuie s o 
dovedeasc , regul tradi ional exprimat prin adagiul latin actor incumbit 
probatio , principiul fiind consfin it de art.1169 Cod Civil cel ce face o 
propunere înaintea judec ii trebuie s o dovedeasc .

 

Având în vedere cele de mai sus, întrucât contestatara este cea care invoc 
în sprijinul preten iilor sale o anumit stare de fapt, afirmând o preten ie în 
procedura administrativ , constatarea care se impune, una natural i de o 
implacabil logic juridic , este aceea c sarcina probei

 

revine contestatarei.  
Se re ine c sarcina probei nu implic un drept al contestatarei, ci un 

imperativ al interesului personal al acesteia care invoc o preten ie în cadrul c ii 
administrative de atac, neprobarea cererii afirmate determinând respingerea 
contesta iei.

 

Totodat , prin Decizia nr ./2010 din dosarul ./57/2009, Înalta Curte de 
Casa ie i Justi ie re ine în considerentele sale faptul c motivarea contesta iei 
în procedura administrativ se poate face sub sanc iunea dec derii, în termen de 
30 de zile în care se poate i formula contesta ia administrativ , iar nedepunerea 
motivelor în acest termen duce la respingerea contesta iei ca nemotivat . 

Având în vedere c petenta nu a completat dosarul cauzei cu precizarea 
motivelor de drept de natura a sus ine preten iile din contesta ia formulat i nici 



nu a indicat ca dovezi pe care s întemeieze contesta ia cauze similare în care  
Curtea de Justi ie a Uniunii Europene a pronun at hot râri referitoare la faptul c 
în situa ia transferului dreptului de proprietate, prin alt procedur decât cea 
notarial sau judec toreasc , respectiv în cazul transferului dreptului de 
proprietate prin executare silit , contribuabilii nu datoreaz impozit, coroborat cu 
faptul c organul de solu ionare este limitat s r spund doar la solicit rile 
p r ilor  - art. 213 alin. 1 Cod procedur fiscal , republicat Solu ionarea 
contesta iei se face în limitele sesiz rii , în cauz se va face aplica iunea pct. 2.5 
din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat (act normativ care a fost dat în aplicarea prevederilor Titlului 
IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat , pe care le expliciteaz i cu care fac corp comun), precitat, în cauz 
fiind incidente dispozi iile pct.11.1 din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea 
Instruc iunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedur fiscal , republicat , respectiv: 

 

 
11.1. Contesta ia poate fi respins  ca:

 

            [...]             
b) nemotivat , în situa ia în care contestatorul nu prezint argumente de 

fapt i de drept în sus inerea contesta iei sau argumentele aduse nu sunt 
incidente cauzei supuse solu ion rii;  
deoarece petenta, nici în contesta ia formulat si nici ulterior la solicit rile 
exprese ale organului competent în solu ionarea contesta iei nu a prezentat 
argumente de drept sus inute cu documente justificative de natura mijloacelor de 
prob care s motiveze preten iile din contesta ia formulat , în condi iile în care 
Codul de procedur fiscal la art. 65 i urm toarele reglementeaz sarcina probei 
în dovedirea situa iei de fapt fiscale în sarcina contribuabilului. 

   

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor legale ale 
alineatelor (1) i (6) din articolul 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, respectiv ale paragrafelor (8), respectiv (10) ale punctului 151^7 din HG 
nr. 44/2004 privind Normele de aplicare ale Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, art.7, art. 49, art. 65, art. 105 alin.8, art. 206, art. 213, art. 217 din Codul 
de procedur fiscal , republicat, coroborat cu prevederile pct. 2.5 si 11.1 lit.b) 
din Ordinul nr. 450/2013 privind aprobarea Instruc iunilor pentru aplicarea 
titlului IX din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur 
fiscal , republicat , în baza referatului nr.                      , se  

D E C I D E :  

- respingerea contesta iei formulat împotriva Deciziei de impunere 
anuala pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul 
personal pe anul 2011 nr. ./24.07.2012 emis de Administra ia Finan elor 



Publice a Mun. Arad pentru suma de . lei reprezentând impozit pe veniturile 
din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal aferent anului 
2011, ca nemotivat . 

- prezenta decizie se comunica la: 
 dl. X   
 AJFP Arad   

Decizia este definitiva in sistemul cailor administrative de atac si poate fi 
atacata potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad in termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.     

DIRECTOR GENERAL,  
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