
 

 

     Anexa nr.8 

 

Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul  din      

transferul   proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 

cod 14.13.02.13/10 

          

1. 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, stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal se face de către organul fiscal competent, definit 
potrivit legii. 

2. (1) În cazul 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 efectuează prin hotărâre 
judecătorească, instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive 
şi executorii comunică organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în 
termen de 30 de zile de la data hotărârii judecătoreşti definitive şi executorii. 

(2) Organul fiscal din raza de competenţă teritorială a instanţei de fond transmite 
hotărârea şi documentaţia aferentă, în termen de 5 zile de la primirea acestora, la 
organul fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat. În termen de 15 zile de la 
primirea documentaţiei, organul fiscal competent stabileşte impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorat şi emite Decizia de 
impunere privind venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, 
cod 14.13.02.13/10. 

(3) În situaţia în care, instanţele judecătoreşti nu transmit în termenul legal 
documentaţia prevăzută de lege, organul fiscal competent poate stabili impozitul 
datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentaţiei prezentate de acesta. 

(4) În cazul în care, la primirea documentaţiei transmise de instanţele 
judecătoreşti se constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere, 
organul fiscal emite o decizie de impunere, conform procedurii legale. 

3. (1) În situaţia în care transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal se realizează prin altă procedură decât cea notarială sau judecătorească, 
stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal se face pe baza datelor declarate de contribuabili în Declaraţia privind 
veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular 209), 
cod 14.13.01.13/10.  

(2) În cazul transferurilor prin executare silită, în situația în care contribuabilul nu 
depune formularul 209 la termenul prevăzut de lege, stabilirea impozitului pe veniturile 
din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal se face pe baza 
documentației aferente transferului, transmisă de organul de executare silită, potrivit 
legii. 

4. (1) În termen de 15 zile de la primirea Declaraţiei privind veniturile din 
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal sau a documentației privind 
transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, după caz, organul fiscal 
competent stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 
patrimoniul personal şi emite Decizia de impunere privind venitul din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10. 

  
 



 

 

(2) Decizia de impunere se emite în două exemplare: 
a) un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit art.47 din Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare; 

b) un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului. 
 
(3) Documentele primite de la contribuabil, instanțele judecătorești, organele de 

executare silită, după caz, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate în 
aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. 

5. (1) La calculul impozitului se au în vedere, după caz, declarația depusă de 
contribuabil, hotărârea judecătorească sau documentația aferentă transferului în cazul  
executării silite. 

În situația în care, din documentele de mai sus nu rezultă elementele necesare 
stabilirii bazei de calcul al impozitului, în funcție de modul de transfer a dreptului de 
proprietate, se vor avea în vedere dispozițiile pct.33 din Normele metodologice date în 
aplicarea art.111 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1/2016 dispozițiile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

(2) Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de 
impunere, conform legii. 
 


