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                                                 DECIZIA NR.84/         03.2013 
 
                                      privind solutionarea contestatiei formulate de ...  
                                                   cu domiciliul in  .............. 
 
           Directia Generala a Finantelor Publice a judetului xxxxx a fost investita in baza  
art. 209 din O.G. nr.92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala cu solutionarea 
contestatiei formulate de .... cu domiciliul in xxxx,           Str. ... Bl...., Sc....., Ap..., Jud. 
xxxx, CNP  ...., impotriva Deciziei de impunere anuala pentru veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2012 nr.... din 15.02.2013, 
intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx, prin care s-a stabilit ca 
obligatie de plata suma de xxxxx lei.  
            Contestatia, a fost depusa de petenta in termenul impus de art.207 din 
O.G.92/2003(R), fiind inregistata la Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxx 
sub nr..../06.03.2013, iar la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului xxx sub 
nr....../13.03.2013.                                                                                                             
            Decizia de impunere anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor 
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2012 nr...... din 15.02.2013, intocmita de 
Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxx a fost primita sub semnatura de 
petenta in data 20.02.2013, prin mandat postal cu confirmare de primire.   
 
              I. Prin contestatia formulata petenta solicita, anularea Deciziei de impunere 
anuala pentru veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe 
anul 2012 nr..... din 15.02.2013, intocmita de Administratia Finantelor Publice a 
Municipiului xxxx, prin care a fost stabilit un impozit din tranferul proprietatilor imobiliare 
in cuantum de xxxx lei respectiv inlaturarea obligatiei de plata, ca fiind stabilita  cu 
incalcarea legii. 
         Petenta invoca prevederile:                
             ART. 77^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 
    (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 
      ART.152 din Normele Metodologice:      
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       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 exceptia 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; 
 
          In baza acestora sustine ca:  
           - litigiul in cauza care a generat obligatia de plata a sultei pentru egalizarea 
loturilor a fost guvernat de regulile codului civil vechi; 
           - conform acestui act normativ partajul era declarativ si nu constitutiv de drept; 
           - fiind vorba de un act declarativ nu poate fi vorba de transfer de proprietate; 
           - daca nu este transfer de proprietate operatiunea nu este una impozabila; 
                                                                                                        
        II.  Organul fiscal a emis Decizia de impunere anuala pentru veniturile din transferul 
proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2012  nr...... din 15.02.2013,  
pentru suma de xxxx lei, reprezentand impozit datorat in baza art. 77^1 alin  (1) din 
Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, si a 
Hotararii judecatoresti nr.xxxx/01.06.2012 pronuntata de Judecatoria xxxx ramasa 
definitiva si irevocabila in data de 03.12.2012 in dosarul nr.xxxx/2010. 
           Prin aceasta s-a stabilit ca obligatie de plata suma de xxxxx lei , pentru venitul 
obtinut din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniu personal in suma de xxxxx 
lei, obtinut de petenta ca sulta in baza hotararii judecatoresti. 
  
          III.  Avand in vedere cele invocate de petenta in cuprinsul contestatiei, legislatia in 
vigoare, documentele existente la dosarul cauzei, organul de solutionare a contestatiei 
retine ca aceasta solicita anularea Deciziei de impunere anuala pentru veniturile din 
transferul propietatilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2012,  nr...... din 
15.02.2013, intocmita de Administratia Finantelor Publice a Municipiului xxxxxx,  pentru 
suma de xxxx lei.  
 
             In fapt:    
 
            Organul fiscal, in baza Hotararii judecatoresti nr..../01.06.2012 pronuntata de 
Judecatoria xxxx, ramasa definitiva si irevocabila in data de 03.12.2012  transmisa de 
Judecatoria xxxx, in conformitate cu prevederile  art. 77^1  alin (1) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, a emis Decizia de 
impunere anuala pentru veniturile din transferul propietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal pe anul 2012 nr...... din 15.02.2013,  pentru suma xxxxx lei, reprezentand 
impozit datorat.            
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         Consideram ca organul fiscal corect a stabilit obligatia de plata in sarcina petentei 
avand in vedere prevederile art. 77^1  alin.(1) si (3) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal cu modific�rile �i complet�rile ulterioare in suma de xxxxxx lei reprezentand 
impozit datorat aferent bazei impozabile de xxxx lei reprezentand contrvaloarea sultei 
primite de catre aceasta in baza hotararii judecatoresti primita de Administratia 
Finantelor Publice a Municipiului xxxx. 
                   

 In drept, sunt aplicabile urmatoarele prevederi legale : 
 
           art.77^1  alin.(1) si (3) din Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal cu modific�rile 
�i complet�rile ulterioare:   
 
             (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  
               (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate �i a dezmembr�mintelor 
acestuia cu titlul de mo�tenire nu se datoreaz� impozitul prev�zut la alin. (1), dac� 
succesiunea este dezb�tut� �i finalizat� în termen de 2 ani de la data decesului 
autorului succesiunii. În cazul nefinaliz�rii procedurii succesorale în termenul prev�zut 
mai sus, mo�tenitorii datoreaz� un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale          
 
            Prin urmare contestatia va fi respinsa. 
 
        Pentru considerentele retinute in baza art. 211( 5) din O.G. nr.92/2003 republicata, 
 
                                                                       DECIDE  
    
           Respinge contestatia ca neintemeiata pentru suma de xxxxx lei, reprezentand 
impozit datorat. 
 
            Prezenta decizie poate fi  atacata la Tribunalul xxxxx in termen de 6 luni de la 
comunicare. 
 
                 Ec. .... 
              DIRECTOR EXECUTIV 
 
                                                                                                                  VIZAT 
                                                                                                            Cons.jr...... 
                                                                                                        SEF SERV. JURIDIC                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                         VIZAT                                                                                                                                                                 
                                                                                                    Ec...... 
                                                                                     SEF BIROU SOL. CONTESTATII 
Redactat: cons. sup. .....   
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