
 

 

DECIZIA nr.-/2009 
privind solu�ionarea contesta�iei formulate de  

d-na. X, cu domiciliul în --, str.--, nr.--, bl.--, sc.--, ap.--, jud. Covasna, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009. 

 
 

Direc�ia General� a Finan�elor Publice Covasna a fost sesizat� de 
Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin adresa nr. --/2009, 
înregistrat� la D.G.F.P. Covasna sub nr. --/2009, asupra contesta�iei formulate de d-
na. X, înregistrat� la organul fiscal teritorial sub nr. --/2009. 

Obiectul contesta�iei îl constituie Deciziei de impunere anual� pentru veniturile 
din transferul propriet��iilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2009, nr. --
/2009 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei impozit din transferul 
propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal în sum� de ?? lei. 

Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 207 alin. 1 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 alin. (1) 
�i alin. (3), art. 206 �i art. 209 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, D.G.F.P. Covasna este investit�, prin Compartimentul 
solutionare a contesta�ii, s� solu�ioneze pe fond contesta�ia. 
 

I. Prin contesta�ia formulat� de d-na. X, se atac� Decizia de impunere anual� 
pentru veniturile din transferul propriet��iilor imobiliare din patrimoniul personal pe 
anul 2009, nr. --/2009 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei impozit din 
transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal în sum� de ?? lei. 

Contestatoarea în sus�inerea contesta�iei, arat� c� prin Sentin�a civil� nr. --
/2009 pronun�at� de Judec�toria Sfântu Gheorghe în cauza dos. nr. --/2008 r�mas� 
definitiv� �i irvocabil� s-a dispus ie�irea din indiviziune a coproprietarilor tabulari în 
cote egale de ½ fiecare, X �i V asupra imobilului înscris în CF -- Sfântu Gheorghe 
sub nr. Top -- apartament compus din dou� camere �i dependin�e. 

Ulterior, se arat� faptul c� potrivit Procesului – verbal de licita�ie imobiliar� nr. -
-/2009, �i a actului de Adjudecare nr. --/2009, întocmit� de executorul judec�toresc Q 
contestatoarea a fost declarat� adjudecatar al imobilului la pre�ul de ?? lei, echivalent 
valoric al fiec�rui coproprietar fiind de ?? lei, devenind astfel proprietar asupra 
intregului imobil. 

Se mai arat� c� anterior întabul�rii dreptului de proprietate asupra cotei de ½ 
cump�rate, Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe a emis Decizia de 
impunere anual� nr. --/2009 prin care s-a stabilit un impozit în sum� de ?? lei în 
sarcina fostului coproprietar V în calitate v�nzator al cotei sale de ½, �i Decizia de 
impunere anul� nr. --/2009 prin care s-a stabilit în sarcina petentei un impozit în 
sum� de ?? lei. 

Contestatoarea sus�ine c� Decizia de impunere anul� nr. --/2009 este 
nelegal� �i netemeinic�  întrucât potrivit reglement�rilor în vigoare petenta nu 
datoreaz� impozitul stabilit de organul fiscal. 
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În drept contestatoarea î�i întemeiaz� contesta�ia pe dispozi�iile art. 77^1 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal �i art. 151^ 2 lit. a, e din Normele 
metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG 44/2004, dispozi�ii legale 
potrivit c�rora rezult� faptul c� nu are calitate de contribuabil, întruc�t nu este 
vânz�torul imobilului mai sus men�ionat ci cump�r�torul cotei de ½ din acesta. 

 Fa�� de cele ar�tate se solicit� anularea Deciziei de impunere anual� 
pentru veniturile din transferul propriet��iilor imobiliare din patrimoniul personal pe 
anul 2009, nr. --/2009 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei impozit din 
transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal în sum� de ?? lei. 
 

 II. Organele fiscale din cadrul Administra�iei Finan�elor Publice Sfântu 
Gheorghe în urma depunerii de c�tre dl. V a cererii nr. --/2009 prin care a solicitat 
calcularea impozitului pe transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, 
cerere la care a anexat Sentin�a civil� nr. --/2009 pronun�at� de Judec�toria Sfântu 
Gheorghe �i actul de adjudecare nr. --/2009 emis de Biroul executorului judec�toresc 
Q, au emis Decizia de impunere anual� nr. --/2009 prin care s-a stabilit un impozit în 
sum� de ?? lei în sarcina fostului coproprietar V în calitate v�nzator al cotei sale de 
½, �i Decizia de impunere anul� nr. --/2009 prin care s-a stabilit în sarcina 
contestatoarei un impozit în sum� de ?? lei. 

 
III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat�rile 

organelor fiscale, sus�inerile petentei �i prevederile legale în vigoare pe perioada 
controlului se re�in urm�toarele: 

În fapt potrivit Sentin�ei civile nr. --/2009 pronun�at� de Judec�toria Sfântu 
Gheorghe în cauza dos. nr. --/2008 r�mas� definitiv� �i irvocabil�, s-a dispus ie�irea 
din indiviziune a coproprietarilor tabulari în cote egale de ½ fiecare, X �i V asupra 
imobilului înscris în CF -- Sfântu Gheorghe sub nr. Top -- apartament compus din 
dou� camere �i dependin�e. 

Potrivit Procesului – verbal de licita�ie imobiliar� nr. --/2009 �i a actului de 
Adjudecare nr. --/2009, întocmit� de executorul judec�toresc Q contestatoarea a fost 
declarat� adjudecatar al imobilului la pre�ul de ?? lei, echivalent valoric al fiec�rui 
coproprietar fiind de ?? lei, devenind astfel proprietar asupra intregului imobil. 

În urma depunerii de c�tre dl. V a cererii nr. --/2009 prin care a solicitat 
calcularea impozitului pe transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, 
cerere la care a anexat Sentin�a civil� nr. --/2009 pronun�at� de Judec�toria Sfântu 
Gheorghe �i actul de adjudecare nr. --/2009 emis de Biroul executorului judec�toresc 
Q, organele fiscale din cadrul AFP Sfântu Gheorghe au emis Decizia de impunere 
anual� nr. --/2009 prin care s-a stabilit un impozit în sum� de ?? lei în sarcina fostului 
coproprietar V în calitate v�nzator al cotei sale de ½, �i Decizia de impunere anul� 
nr. --/2009 prin care s-a stabilit în sarcina contestatoarei un impozit în sum� de ?? lei. 

Contestatoarea î�i întemeiaz� contesta�ia pe dispozi�iile art. 77^1 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal �i art. 151^ 2 lit. a, e din Normele metodologice de 
aplicare a Codului Fiscal aprobate prin HG 44/2004, dispozi�ii legale potrivit c�rora 
rezult� faptul c� nu are calitate de contribuabil, întruc�t nu este vânz�torul imobilului 
mai sus men�ionat ci cump�r�torul cotei de ½ din acesta. 
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În drept se re�ine faptul c� persoanele care realizez� venit din transferul 

propriet��iilor imobiliare din patrimonial personal datoreaz� un impozit potrivit 
dispozitiilor art. 77.1 din Legea nr. 571/2003. 

Privind calitatea de contribuabil sunt aplicabile dispozi�iile pct. 151^2 din H.G. 
1.861/2006 potrivit c�reia citam: 

a) prin contribuabil, în sensul art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, se în�elege persoana fizica c�reia îi 
revine obliga�ia de plat� a impozitului. În cazul transferului dreptului de proprietate 
sau a dezmembramintelor acestuia prin acte juridice între vii, contribuabil este cel din 
patrimoniul c�ruia se transfer� dreptul de proprietate sau dezmembramintele 
acestuia: vânz�torul, donatorul, credirentierul, transmitatorul în cazul 
contractului de între�inere, etc. În contractele de schimb imobiliar calitatea de 
contribuabil o au to�i copermutantii (coschimbasii). 

Fa�� de dispozi�iile legale de mai sus se re�ine faptul c� contestatoarea nu 
întrune�te condi�iile pentru a fi impozitat deoarece ea are calitatea de cump�r�tor al 
p�r�ii de ½ din imobilul înscris în CF -- Sfântu Gheorghe sub nr. Top --, apartament 
compus din dou� camere �i dependin�e, potrivit actul de adjudecare nr. --/2009 emis 
de Biroul executorului judec�toresc Q. 

Astfel impozitul stabilit de organul fiscal prin Decizia de impunere anuala 
pentru veniturile din transferul proprietatiilor imobiliare nr. --/2009 este neîntemeiat, în 
cauz� privind actul administrativ fiscal fiind aplicabile dispozi�iile art. 46 din O.G. 
92/2003R din Codul de procedur� fiscal� potrivit c�reia cit�m : “Lipsa unuia dintre 
elementele actului administrativ fiscal, referitoare la numele, prenumele �i calitatea 
persoanei împuternicite a organului fiscal, numele �i prenumele ori denumirea 
contribuabilului, a obiectului actului administrativ sau a semn�turii persoanei 
împuternicite a organului fiscal, cu excep�ia prev�zut� la art. 43 alin. (3), atrage 
nulitatea acestuia. Nulitatea se poate constata la cerere sau din oficiu.” 

 
Pentru considerentele de mai sus, �i în temeiul dispozi�iilor art. 205, art. 206, 

art. 210, art. 213 �i art. 216 alin. 2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de Procedur� 
Fiscal�, republicat�:  
 

D E C I D E : 
 
 Admite contesta�ia formulat� de d-na. X, cu domiciliul in --, str.--, nr.--, bl.--, 
sc.--, ap.--, jud. Covasna, �i anuleaza Decizia de impunere anuala pentru veniturile 
din transferul proprietatiilor imobiliare nr. --/2009, act administrativ fiscal emis de 
Administra�ia Finan�elor Publice Sfântu Gheorghe, prin care s-a stabilit în sarcina 
contestatoarei suma de ?? lei cu titlu de impozit pe transferul propriet��iilor 
imobiliare. 
 

DIRECTOR COORDONATOR, 


