
D E C I Z I E nr. 2464/804/18.09.2014        
privind solu ionarea contesta iei formulat de X   înregistrat la DGRFP 

Timi oara sub nr. ./20.08.2014    

Direc ia General Regional a Finan elor Publice Timi oara a fost 
sesizat de c tre Serviciul Fiscal Or enesc Sebi nr. /12.08.2014 cu adresa 
nr. /12.08.2014, înregistrat la Direc ia General Regional a Finan elor 
Publice Timi oara sub nr. /20.08.2014  asupra contesta iei formulate de

  

X , 
CNP: 

  

cu domiciliul în .., jud. Arad  

înregistrat la Serviciul Fiscal Or enesc Sebi sub nr. /08.08.2014 i la 
D.G.R.F.P Timi oara sub nr. ./20.08.2014.    

Petentul X  formuleaz contesta ie împotriva Deciziei de impunere 
anual pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul 
personal pe anul 2014 nr. 

 

din data de 29.07.2014 emis de Serviciul Fiscal 
Or enesc Sebi , prin care s-a stabilit în sarcina sa suma de 

 

lei reprezentând 
impozit pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare.

 

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

  

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

   

I. În contesta ia formulat petentul solicit desfiin area Deciziei de 
impunere anual nr. ./29.07.2014 i pe cale de consecin obligarea organului 
emitent Serviciul Fiscal Or enesc Sebi s emit o nou decizie de impunere 
sau s nu mai emit , în func ie de sentin a care se v-a emite la momentul 
r mânerii definitive i irevocabile a Contesta iei la executare în dosarul 
execu ional nr. /2011 i 206/2011, care face obiectul dosarului civil nr. 

/55/2014, aflat pe rol la Judec toria Arad.

 

Petentul arat c actul administrativ atacat Decizia de impunere anual 
nr. ./29.07.2014, comunicat petentului la data de 05.08.2014, prin care în 
sarcina sa s-a stabilit un impozit pentru veniturile din transferul propriet ilor 
imobiliare în sum de . lei este netemeinic i nelegal în condi iile în care 
nu exist o Sentin Judec toreasc r mas definitiv i irevocabil în dosarul 



execu ional nr. /2011 i nr. /2011 care fac obiectul dosarului civil nr. 
/55/2014 al Judec toriei Arad. 

 
În sus inerea preten iilor sale petentul face trimitere la adresa BEJ G din 

data de 22.07.2014, pe care o anexeaz .  

    
II. Prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile din transferul 

propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2014 nr. 
./29.07.2014, organele fiscale din cadrul Serviciului Fiscal Or enesc Sebi 

au stabilit în sarcina petentului un impozit pe venitul din transferul propriet ii 
imobiliare datorat în sum de .. lei  calculat conform art. 77^1 din Legea nr. 
571/2003 i în baza Actului de adjudecare emis de Birou Executor Judec toresc 
G la data de 14.07.2014.   

La stabilirea bazei de calcul a impozitului datorat organul fiscal a luat în 
considerare valoarea înscris în Actul de adjudecare emis de BEJ ...  , la data de 
14.07.2017, prin care imobilul situat în localitatea .., proprietatea debitorilor 
X i Y, a fost adjudecat de c tre dl. C.  

III. Având în vedere documentele existente la dosarul cauzei, constat rile 
organelor fiscale, sus inerile petentului, precum i actele normative în vigoare 
pentru cauza analizat , se re in urm toarele:

  

Cauza supusa solu ion rii este dac petentul X datoreaz impozit pe 
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal al 
unei persoane fizice în cuantum de 2% din valoarea imobilului, respectiv suma 
de . lei, în baza Actului de adjudecare din data de 14.07.2014 din dosar 
execu ional nr. ./2011 în condi iile în care prin acest act care constituie titlu 
de proprietate pentru adjudecatar, s-a realizat transferul dreptului de 
proprietate asupra imobilului din S ., jud. Arad, proprietatea debitorilor X i 
Y..  

În fapt, în considerarea Procesului verbal de licita ie

 

public imobiliar 
nr. ./2011 din data de 10.06.2014, orele 1000, prin care s-a valorificat bunul 
imobil al debitorilor Y i X, situat în localitatea S ., jud. Arad, înscris în C.F. 
nr. , nr. top. , la data de 14.07.2014 a fost emis Actul de adjudecare de 
c tre Biroul Executorului Judec toresc ...  , imobilul fiind adjudecat la pre ul 
total de  lei de domnul C, pre care a fost achitat integral.  

  

Urmare cererii domnului C, în calitate de adjudecatar al imobilului situat 
în .., jud. Arad, conform Actului de adjudecare din data de 14.07.2014, 
înregistrat la Serviciul Fiscal Or enesc Sebi sub nr. /29.07.2014, prin care 
a solicitat calculul impozitului pe venitul din transferul propriet ii imobiliare în 
sarcina debitorilor Y i X, în temeiul art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 Serviciul 
Or enesc Sebi a emis Decizia de impunere anual pentru veniturile din 
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2014 nr. . 
din data de 29.07.2014 prin care în sarcina petentului s-a stabilit un impozit 
pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare în sum de . lei.  



 
În drept, în ceea ce prive te impozitul pe venitul din transferul 

propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, la art. 77^1 alin.(1) si alin.(6) 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile si complet rile 
ulterioare, respectiv a Normelor de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG 
nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, se precizeaz 
urm toarele:

 

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.  

Norma de aplicare - H.G. 44 22/01/2004: 
    151^2. Definirea unor termeni:     

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.

     

În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au to i 
copermutan ii, coschimba ii, cu excep ia schimbului unui bun imobil, 
proprietate imobiliar , cu un bun mobil, situa ie în care calitatea de 
contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.     

În cazul transferului dreptului de proprietate prin dona ie, calitatea de 
contribuabil revine donatarului. 
    Contribuabil este i persoana fizic din patrimoniul c reia se transfer 
dreptul de proprietate sau dezmembr minte ale acestuia cu titlu de aport la 
capitalul social. 



    
În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauz de moarte, prin 

succesiune legal sau testamentar , calitatea de contribuabil revine 
mo tenitorilor legali sau testamentari, precum i legatarilor cu titlu particular; 
( )     

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;

 

( ) 
    f) data de la care începe s curg termenul este data dobândirii, iar calculul 
termenului se face în condi iile dreptului comun.     

Termenul în raport cu care se calculeaz data dobândirii este:

 

    - pentru construc iile noi i terenul aferent acestora, termenul curge de la 
data încheierii procesului-verbal de recep ie final , în condi iile prev zute de 
lege; 
    - pentru construc iile neterminate i terenul aferent acestora, termenul se 
calculeaz de la data dobândirii dreptului de proprietate sau 
dezmembr mintelor sale asupra terenului;

  

Cod fiscal:     
(6) ( ) 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. ( ) 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.  

Norma de aplicare        
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.

 

OG nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat:

 

ART. 2     
Raportul Codului de procedur fiscal cu alte acte normative

     

( )     
(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea 

impozitelor, taxelor, contribu iilor i a altor sume datorate bugetului general 
consolidat.     

(3) Unde prezentul cod nu dispune se aplic prevederile Codului de 
procedur civil .

 

Noul Cod de Procedur Civil :

 

ART. 24     
Legea aplicabil proceselor noi

     

Dispozi iile legii noi de procedur se aplic numai proceselor i execut rilor 
silite începute dup intrarea acesteia în vigoare.

 

    ART. 25     
Legea aplicabil proceselor în curs     
(1) Procesele în curs de judecat , precum i execut rile silite începute sub 

legea veche r mân supuse acelei legi.

 

Codul de procedur civil stipuleaz în domeniul adjudec rii i al 
contesta iei la executare silit , astfel:

  

ART. 516 
    Dupa plata integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. 515 si dupa 
expirarea termenului de 15 zile prevazut la art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe 
baza procesului-verbal de licitatie, va intocmi actul de adjudecare, care va 
cuprinde urmatoarele mentiuni:     

( )     
8. mentiunea ca actul de adjudecare este titlu de proprietate si ca poate fi 

inscris in cartea funciara, precum si a faptului ca, pentru adjudecatar, 
constituie titlu executoriu impotriva debitorului, daca imobilul se afla in 
posesiunea acestuia din urma, sau impotriva oricarei persoane care are in 
posesiune ori detine in fapt, fara niciun titlu, imobilul ajudecat; 
( ) 
ART. 518 
    (1) Prin actul de adjudecare proprietatea

 

imobilului sau, dupa caz, un alt 
drept real care a facut obiectul urmaririi silite se transmite de la debitor la 
adjudecatar. De la aceasta data adjudecatarul are dreptul la fructe si venituri, 
datoreaza dobanzile pana la plata integrala a pretului si suporta toate sarcinile 
imobilului. 



( )

  
Având în vedere dispozi iile legale mai sus invocate, rezult c transferul 

dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile este supus impunerii în 
momentul realiz rii acestuia, indiferent de natura sau tipul actului prin care se 
realizeaz acest transfer (inclusiv acte de adjudecare) i indiferent dac valoarea 
tranzac iei este sau nu decontat între p r i în momentul încheierii acesteia. 

 

În cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se 
face prin executare silit judec toreasc , contribuabilul din patrimoniul c ruia 
se transfer dreptul de proprietate, datoreaz impozit pe venitul din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, în conformitate cu 
prevederile alin. (1) al art.77^1 din Codul fiscal.   

Referitor la impozitul datorat, acesta se calculeaz la valoarea declarat 
de p r i în actul prin care se transfer dreptul de proprietate sau 
dezmembr mintele sale, în spe prin actul de adjudecare. 

Din Actul de adjudecare eliberat în dosar execu ional nr

 

205/2011 din 
data de 14.07.2014, privind imobilul din localitatea .., jud. Arad, înscris în 
C.F. nr. , nr. top. ., rezult c actul de adjudecare constituie titlu de 
proprietate pentru adjudecatarul C, putând fi înscris în cartea funciar , în 
penultimul aliniat al Actului de adjudecare fiind stipulat faptul c Prezentul act 
de adjudecare constituie TITLU DE PROPRIETATE asupra imobilului 
cump rat i poate fi înscris în Cartea Funciar .  

 

Trebuie subliniat c potrivit dispozi iilor legale, executorul judec toresc 
nu are obliga ia s re in la surs , la fel ca notarii, impozitele datorate în cazul 
tranzac iilor imobiliare. Drept pentru care, în cazul bunurilor imobile adjudecate 
prin licita ie, fostul de in tor al bunului este obligat

 

s pl teasc impozitul pe 
venitul rezultat în urma tranzac iei. 

  

Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei raportat la 
dispozi iile legale incidente rezult urm toarele:

 

- în considerarea Procesului verbal de licita ie public imobiliar nr. 
./2011 din data de 10.06.2014, prin care s-a valorificat bunul imobil 

al debitorilor Y i X, situat în localitatea ., jud. Arad, înscris în C.F. 
nr. , nr. top. ., la data de 14.07.2014 a fost emis Actul de 
adjudecare de c tre Biroul Executorului Judec toresc ...  , imobilul 
fiind adjudecat la pre ul total de . lei de domnul C, pre care a fost 
achitat integral; 

- la data de 29.07.2014 adjudecatarul C prin adresa înregistrat la 
Serviciul Fiscal Or enesc Sebi solicit calculul impozitului

 

pe 
venitul din transferul propriet ii imobiliare conform art. 77 ind.

 

1 din 
Codul fiscal, în sarcina debitorilor Y i X; 

- în aceea i dat 

 

29.07.2014 - Serviciul Fiscal Or enesc Sebi emite în 
sarcina debitorilor Y i X Deciziile de impunere anuale pentru 
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul 
personal nr. /29.07.2014 (pentru Y) i nr. ./29.07.2014 (pentru X ) 



-  conform fotocopiei Extrasului de Carte Funciar pentru informare nr. 

 
la pct. B Partea II (Foaie de proprietate) la subpct. B1 este stipulat 

Întabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de cump rare, dobândit 
prin Conven ie cota actual 1/1 în care sunt înscri i 1. X i 2. Y, în 
baza contractului de vânzare 

 
cump rare nr. ./1991, rezultând c 

forma de proprietate este dev lma . 

  

În vederea motiv rii contesta iei formulate, sunt depuse în proba iune:

 

- adresa Dosar ex. nr. ./2011 i conexat /2011 din 22.07.2014

 

a 
executorului judec toresc ...   c tre debitorii Y i X în care acestora li se 
comunic faptul c având în vedere c este înregistrat contesta ia la executare 
în dosar nr. ./55/2014, Judec toria Arad, pân la solu ionarea contesta iei la 
executare i r mânerea definitiv a sentin ei de solu ionare a contesta iei la 
executare dosarele ../2011 i ../2011 conexat la dosarul execu ional /2011, 
acestea nu vor fi solu ionate cu

 

proces verbal de închidere a dosarului 
execu ional i predarea titlurilor executorii c tre debitorii Y i X precum i a 
altor înscrisuri solicitate de dumneavoastr . ;

 

- fotocopia documentului Precizare la contesta ie din dosar nr. 
./55/2014, înregistrat la Judec toria Arad la data de 17.06.2014, în care 

petenta Y solicit pe lâng capetele de cerere solicitate în contesta ia la 
executare, i: Anularea Procesului-verbal de licita ie public imobiliar din 
10.06.2014 i întoarcerea execut rii prin restabilirea situa iei anterioare de CF, 
în sensul radierii dreptului de proprietate al adjudecatarului .   

Înveder m faptul c prin aceea i contesta ie, Y a exercitat calea 
administrativ de atac împotriva Deciziei de impunere anual pentru veniturile 
din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal nr. 

../29.07.2014, prin decizia de solu ionare a contesta iei desfiin ându-se

 

actul 
administrativ atacat în considerarea faptului c petenta Y a solicitat prin cererea 
înregistrat la Judec toria Arad în dosar nr. ./55/2014 la data de 17.06.2014 
anularea Procesului verbal de licita ie public imobiliar din 10.06.2014 i 

întoarcerea execut rii prin restabilirea situa iei anterioare de CF, în sensul 
radierii dreptului de proprietate al adjudecatarului , astfel c  petenta Y i-a 
exercitat posibilitatea de a formula contesta ie la executare în condi iile

 

legii 
împotriva Procesului verbal de licita ie public imobiliar din 10.06.2014 care a 
stat la baza emiterii Actului de adjudecare, în dosar nr. ../55/2014 al 
Judec toriei Arad, motiv pentru care pân la solu ionarea irevocabil a acestei 
cauze se constat c nu exist o hot râre judec toreasc în baza c reia Procesul 
verbal de licita ie public imobiliar din 10.06.2014 s r mân definitiv i 
irevocabil.   

Coroborând dispozi iile Codului de procedur fiscal cu cele ale Codului 
de procedur civil , respectiv: 

 

ART. 244     
(1) Instan a poate suspenda judecata:

 



    
1. când dezlegarea pricinii atârna, în totul sau în parte, de existen a sau 

neexisten a unui drept care face obiectul unei alte judec i;

 
( )     

(2) Suspendarea va dainui pân cand hot rârea pronun at în pricina care a 
motivat suspendarea a devenit irevocabil .;

 
i având în vedere c debitorii Y i X sunt coproprietari dev lma i, iar specific 

formei de coproprietate în dev lm ie este tocmai faptul c un coproprietar nu 
are o cot determinat din bun, în spe

 

din imobilul situat în .., jud. Arad, 
care a f cut obiectul  Procesului verbal de licita ie public imobiliar din 
10.06.2014 care a stat la baza emiterii Actului de adjudecare, din documentele 
existente la dosarul cauzei rezultând c petenta Y i-a exercitat posibilitatea de 
a formula contesta ie la executare în condi iile legii împotriva Procesului verbal 
de licita ie public imobiliar din 10.06.2014 care a stat la baza emiterii Actului 
de adjudecare, în dosar nr. ./55/2014 al Judec toriei Arad, motiv pentru care 
pân la solu ionarea irevocabil a acestei cauze se constat c nu exist o 
hot râre judec toreasc în baza c reia Procesul verbal de licita ie public 
imobiliar din 10.06.2014 s r mân definitiv i irevocabil, Decizia de 
impunere anual pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din 
patrimoniul personal nr. /29.07.2014 emis pe numele Y 

 

coproprietar 
dev lma 

 

fiind desfiin at prin decizia de solu ionare a contesta iei, astfel c i 
Decizia de impunere anual pentru veniturile din transferul propriet ilor 
imobiliare din patrimoniul personal pe anul 2014 nr. . din data de 29.07.2014 
emis de Serviciul Fiscal Or enesc Sebi pe numele petentului X va fi 
desfiin at pentru suma de 

 

lei reprezentând impozit pentru veniturile din 
transferul propriet ilor imobiliare.

  

Pentru considerentele ar tate, în temeiul prevederilor legale ale art. 77^1 
alin.(1) si alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile si 
complet rile ulterioare, pct. 151^2 i pct. 151^7  din

 

Normele de aplicare a 
Codului fiscal aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modific rile i complet rile 
ulterioare, art. 24, art. 25 din Noul Cod de Procedur Civil , art. 244, art. 403, 
art. 516, art. 518 din Codul de procedur civil , coroborat cu art. 216 din OG nr. 
92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat,

 

în baza referatului nr.                        
, se  

D E C I D E:  

- desfiin area Deciziei de impunere anuale pentru veniturile din transferul 
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal nr. /29.07.2014 emis de 
Serviciul Fiscal Or enesc Sebi pentru suma de 

 

lei reprezentând impozit 
pentru veniturile din transferul propriet ilor imobiliare,

 

urmând ca Serviciul 
Fiscal Or enesc Sebi

 

s emit o nou decizie de impunere, inând cont de 
aspectele re inute  în prezenta decizie i în conformitate cu dispozi iile art. 216 
din Ordonan a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal , 
republicat ; 



- prezenta decizie se comunic la:

 
 

 X  

 
Serviciul Fiscal Or enesc Sebi

  
Decizia este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi 

atacat potrivit prevederilor legale la Tribunalul Arad în termen de 6 luni de la 
primirea prezentei.   

DIRECTOR GENERAL,  
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