
 

 

              Anexa nr.9 

 

Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul 

proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 

 

 

 1. 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 pe veniturile din transferul dreptului de proprietate şi 
al dezmembrămintelor acestuia, comunică organului fiscal în a cărui rază teritorială se 
află sediul biroului notarial această situaţie, cu motivarea cauzelor care au determinat 
eroarea sau omisiunea. 

2. Notarii publici comunică în scris organului fiscal în a cărui rază teritorială se 
află sediul biroului notarial următoarele: 

- cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea; 
- datele de identificare ale părţilor contractante (domiciliu, cod numeric 

personal/număr de identificare fiscală); 
- baza de impunere iniţială şi impozitul calculat şi încasat pentru fiecare 

persoană fizică contribuabil; 
- baza de impunere corectă, dacă este cazul; 
- perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare transferate: până la 3 ani inclusiv 

sau mai mare de 3 ani, după caz; 
- copia documentului de transfer al dreptului de proprietate şi al 

dezmembrămintelor acestuia, pe baza căruia s-a calculat impozitul, certificată de 
notarul public. 

3. (1) Organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul biroului notarial 
transmite documentaţia, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal 
competent pentru stabilirea impozitului datorat., potrivit legii. 

(2) În termen de 15 zile de la primirea documentaţiei, organul fiscal competent 
stabileşte impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal datorat de persoana fizică care realizează venitul din transferul proprietăţilor 
imobiliare din patrimoniul personal, calculează diferenţa de impozit datorat şi emite 
Decizia de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul 
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11. 

4. 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. 
5. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit 

legii, asupra venitului impozabil determinat pe baza informaţiilor transmise de notarii 
publici. 

Diferenţele de impozit stabilite în plus se plătesc de contribuabilii persoane fizice 
în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere privind 
rectificarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul 
personal, cod 14.13.02.13/11. 
 


