
                                                 

 

                     Anexa nr. 10 

 

Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, de utilizare 

și de păstrare a formularelor  

 

 

a) Denumire: “Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din 

transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” (formular 208) 
1. Cod: 14.13.01.13/10i 
2. Format: A4/t2 
3. U/M: seturi 
4. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru 

completare şi editare. 
5. Se utilizează: la declararea impozitului calculat şi încasat de notarii publici 

pentru fiecare beneficiar de venit, precum și la notificarea organului fiscal, potrivit legii. 
6. Se întocmeşte în două exemplare de către notarul public care autentifică 

actele de transfer al dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra 
construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor 
de orice fel fără construcţii. 

7. Circulă: 
 - originalul, însoţit de formatul electronic, la organul fiscal în a cărui rază 
teritorială se află sediul biroului notarial; 
 - copia la notarul public. 
 8. Se arhivează: la dosarul fiscal al notarului public. 
 

 b) Denumire: "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor 

imobiliare din patrimoniul personal" (formular 209) 
 1. Cod: 14.13.01.13/10 
 2. Format: A4/t1 
     3. U/M: seturi 
     4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. 
     5. Se difuzează: gratuit. 
     6. Se utilizează: la declararea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul personal realizate prin altă procedură decât cea notarială sau 
judecătorească. 
     7. Se întocmeşte în două exemplare de către contribuabil sau de 
împuternicitul/curatorul acestuia, după caz. 
     8. Circulă: - originalul se depune la organul fiscal competent, potrivit legii; 
            - copia la contribuabil.  

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 
 

c) Denumire: "Decizie de impunere privind venitul din transferul 

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" (formular 253) 
     1. Cod: 14.13.02.13/10 
    2. Format: A4/t1 
     3. Caracteristici de tipărire: 
     - pe o singură faţă; 
     - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu 
adaptări adecvate situaţiei contribuabilului. 
     4. Se difuzează: gratuit. 



                                                 

 

     5. Se utilizează: la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal în situaţia în care transferul dreptului de proprietate 
şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor 
aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii se 
realizează prin altă procedură decât cea notarială. 
     6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, potrivit 
legii. 
     7. Circulă: 
     - un exemplar la organul fiscal competent; 
     - un exemplar la contribuabil. 
     8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 
 

        d) Denumire: "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul 

din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" (formular 254) 
     1. Cod: 14.13.02.13/11 
     2. Format: A4/t1 
     3. Caracteristici de tipărire: 
     - pe o singură faţă; 
    - se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu 
adaptări adecvate situaţiei contribuabilului. 
     4. Se difuzează: gratuit. 
     5. Se utilizează: la stabilirea de către organul fiscal competent a diferenţelor de 
impozit datorat de persoanele fizice care realizează venitul din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal, în cazul în care, după autentificarea actului sau 
întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală, notarul public constată 
erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului. 
     6. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal competent, potrivit 
legii. 
     7. Circulă: 
    - un exemplar la organul fiscal competent; 
    - un exemplar la contribuabil. 
     8. Se arhivează: la dosarul contribuabilului. 
 


