
 

 

 
 
     Anexa nr.7 

 

 

Procedura  privind  declararea  şi plata impozitului pe veniturile din 

transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 

 

 
1. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 

personal se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat şi încasat, 
conform legii. 

(2) Declararea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 
patrimoniul personal se face prin completarea formularului 100 "Declaraţie privind 
obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod.14.13.01.99/bs. 

(3) Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul 
fiscal competent de către notarii publici, împreună cu Borderoul privind distribuirea 
către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din 
transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. 

2. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost 
reţinut, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de 
stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal" deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în a căror 
rază teritorială sunt luate în evidenţa fiscală birourile notarilor publici. În cazul birourilor 
notarilor publici care sunt luate în evidenţa fiscală în judeţul Ilfov, plata se efectuează în 
contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", 
care se deschide la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Judeţului Ilfov. 

(2) Contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" se deschide la unităţile 
Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al biroului notarului public. 

(3) Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" 
sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: 
www.mfinante.ro/ANAF/Asistenţa contribuabili/Coduri IBAN. 

3. (1) Unităţile Trezoreriei Statului transmit organelor fiscale, zilnic, în sistem 
informatic, încasările din contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe 
veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal". 

(2) Stingerea obligaţiilor fiscale declarate de notarii publici prin formularul 100 
"Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", se va realiza luându-se în 
considerare sumele achitate de către aceştia în contul de venituri ale bugetului de stat 
20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal". 

(3) După prelucrarea în sistem centralizat a datelor şi informaţiilor din Borderoul 
privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând 
impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 
depus de notarii publici şi după verificarea încasării efective a sumelor declarate cu titlu 
de impozit pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, 
organele fiscale vor întocmi Situaţia centralizată a sumelor care urmează a fi virate 



 

 

unităţilor administrativ-teritoriale în contul 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - 
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 
o vor transmite, cel târziu în a 5-a zi lucrătoare a lunii următoare încasării, unităţii 
Trezoreriei Statului la care sunt arondate. 

(4) Situaţia centralizată prevăzută la alin.(3), întocmită şi transmisă unităţii 
Trezoreriei Statului, va cuprinde numai sumele declarate de notarii publici şi achitate 
integral până la această dată. 

(5) Sumele declarate şi neachitate integral până la data întocmirii situaţiei 
centralizate prevăzute la  alin.(3) vor putea fi comunicate unităţii Trezoreriei Statului, în 
vederea distribuirii către fiecare unitate administrativ-teritorială destinatară, după 
achitarea lor integrală, urmând a fi cuprinse în situaţia centralizată imediat următoare. 

4. (1) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organele fiscale a 
situaţiei centralizate prevăzute la pct.3 alin.(3), unităţile Trezoreriei Statului vor proceda 
la întocmirea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma 
cuvenită fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local 
21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" deschis la unităţile Trezoreriei Statului, 
pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale. 

(2) Pentru proprietăţile imobiliare din patrimoniul personal situate pe teritoriul 
municipiului Bucureşti, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectuează viramentul 
cotei cuvenite bugetului local, în contul de venituri ale bugetului local al municipiului 
Bucureşti 21.03.02.18 "Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" deschis la Activitatea de Trezorerie şi 
Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. 

(3) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din 
patrimoniul personal către unităţile administrativ-teritoriale se va efectua de către 
unităţile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 
"Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit 
Trezoreriei Statului (8609468). 

5. (1) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din 
patrimoniul personal realizat prin altă procedură decât cea notarială sau în cazul 
rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea şi încasarea sa 
de către notarii publici se efectuează, pe baza deciziilor de impunere emise de 
organele fiscale, în contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe 
veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal", deschis la 
unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care întocmesc decizia de 
impunere, pe codul de identificare fiscală al plătitorului. 

(2) Situaţia cu unităţile administrativ-teritoriale beneficiare şi sumele ce urmează 
a se distribui fiecăreia se întocmeşte de către compartimentul cu atribuţii în stabilirea 
impozitului pe venit din cadrul organului fiscal competent şi se transmite 
compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, la data comunicării deciziilor de 
impunere către contribuabili. 

(3) După luarea în evidenţă a debitului instituit prin decizie de impunere şi 
stingerea integrală a acestuia, compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori va 
prelua şi datele referitoare la acest tip de operaţiuni în situaţia centralizată prevăzută la 
pct.3 alin.(3). 

(4) Cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organul fiscal a 
situaţiei centralizate prevăzute la pct.3 alin.(3), unităţile Trezoreriei Statului vor proceda 
la virarea sumelor cuvenite unităţilor administrativ-teritoriale. 

6. Codurile de identificare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale se publică 
pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa de internet www.mfinante.gov.ro. 
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