
ORDIN   Nr. 1706-1889/C din 30 mai 2008
privind aprobarea procedurilor de stabilire, plat i rectificare a impozitului pe
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal i a
modelului i con inutului unor formulare prev zute la titlul III din Legea nr.

571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare
EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI I FINAN ELOR

Nr. 1.706 din 30 mai 2008
MINISTERUL JUSTI IEI
Nr. 1.889/C din 8 iulie 2008

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 533 din 15 iulie 2008

    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 386/2007 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Economiei i Finan elor, cu modific rile i
complet rile ulterioare, i ale art. 6 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 83/2005 privind
organizarea i func ionarea Ministerului Justi iei, cu modific rile i complet rile
ulterioare,
    în baza prevederilor art. 77^1 alin. (8), art. 77^2 i 77^3 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare,

    ministrul economiei i finan elor i ministrul justi iei emit urm torul ordin:

    ART. 1
    Se aprob  modelul i con inutul urm toarelor formulare prev zute în anexa nr. 1:
    a) 208 "Declara ie informativ  privind impozitul pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i;
    b) 209 "Declara ie privind veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10;
    c) 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/10;
    d) 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/11.
    ART. 2
    (1) Formularele prev zute la art. 1 lit. a) i b) se completeaz i se depun conform
instruc iunilor prev zute în anexa nr. 2.
    (2) Modificarea formularelor prev zute la art. 1 se va realiza prin ordin al pre edintelui
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .
    ART. 3
    (1) Procedura privind declararea i plata impozitului pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal este prev zut  în anexa nr. 3.
    (2) Procedura de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10, este prev zut  în
anexa nr. 4.
    (3) Procedura de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal este prev zut  în anexa nr. 5.
    ART. 4



    (1) Notarii publici au obliga ia depunerii declara iei prev zute la art. 1 lit. a) în format
electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asisten  elaborat
de Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal , cu respectarea condi iilor prev zute în
anexa nr. 6.
    (2) Programul de asisten  este pus la dispozi ia notarilor publici gratuit de unit ile
fiscale subordonate sau poate fi desc rcat de pe portalul Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal .
    ART. 5
    Caracteristicile de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i de p strare ale
formularelor men ionate la art. 1 sunt prev zute în anexa nr. 7.
    ART. 6
    Plata i declararea sumelor reprezentând impozit aferent veniturilor din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin procedura notarial  în
luna decembrie 2007, precum i plata sumelor reprezentând impozit pe veniturile din
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal realizate prin hot râri
judec tore ti, datorat pân  la finele lunii decembrie 2007, inclusiv plata sumelor restante
la data de 31 decembrie 2007, se efectueaz  potrivit procedurii stabilite prin Ordinul
ministrului economiei i finan elor i al ministrului justi iei nr. 330/1.357/C/2007 privind
procedura de încasare i virare, precum i obliga iile declarative privind impozitul pe
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integrant  din prezentul ordin.
    ART. 8
    Direc ia general  proceduri pentru administrarea veniturilor, Direc ia general  de
tehnologia informa iei, Direc ia general  de reglementare a colect rii crean elor bugetare
din cadrul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , Direc ia general  trezorerie i
contabilitate public  din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor, direc iile generale
ale finan elor publice jude ene i a municipiului Bucure ti, precum i, dup  caz, direc iile
de specialitate din cadrul Ministerului Economiei i Finan elor i Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal  vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 9
    Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Ministrul economiei i finan elor,
                            Eugen Teodorovici,
                             secretar de stat

                          p. Ministrul justi iei,
                        Theodor C lin Nicolescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodus  în facsimil.

 ______________________
| Agen ia Na ional  de |              DECLARA IE INFORMATIV                 208
| Administrare Fiscal  |   PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL
|______________________| PROPRIET ILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL



 _                                                  _          _ _ _ _
|_| Declara ie rectificativ              Semestrul |_|   Anul |_|_|_|_|
Se completeaz  cu X în cazul
declara iilor rectificative

    A. DATE DE IDENTIFICARE A NOTARULUI PUBLIC

 ______________________________________________________________________________
|                               _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                |
| Cod de identificare fiscal : |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               |
|                         ___________________________________________________  |
| Denumire/Nume, prenume |___________________________________________________| |
|               ___________              _____________          _____________  |
| Jude /Sector |___________| Localitate |_____________| Strada |_____________| |
|        ________        ________         ________        _______       _____  |
| Num r |________| Bloc |________| Scara |________| Etaj |_______| Ap. |_____| |
|             _____           _________       _________          ____________  |
| Cod po tal |_____| Telefon |_________| Fax |_________| E-mail |____________| |
|______________________________________________________________________________|

    B. DATE INFORMATIVE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIET ILOR
IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          P ile contractante          |Valoarea   |Impozitul pe venitul|
|crt.|________________________________________|înscris  în|din transferul      |
|    |   Beneficiar |     Cealalt  parte      |documentul |propriet ilor      |
|    |   de venit   |     contractant         |de transfer|imobiliare din      |
|    |              |                         |           |patrimoniul personal|
|    |______________|_________________________|___________|____________________|
|    |Nume,   | CNP/| Nume,    | Cod de       |  - lei -  |       - lei -      |
|    |Prenume | NIF | Prenume/ | identificare |           |                    |
|    |        |     | Denumire | fiscal *)    |           |                    |
|____|________|_____|__________|______________|___________|____________________|
|  0 |    1   |  2  |     3    |       4      |     5     |          6         |
|____|________|_____|__________|______________|___________|____________________|
|    |        |     |          |              |           |                    |
|____|________|_____|__________|______________|___________|____________________|

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele din aceast
declara ie sunt corecte i complete.
________________________________________________________________________________
                    __________________                           _____________
    Nume, Prenume: |__________________|  Semn tura i tampila: |             |
                    __________________                          |             |
    Func ia:       |__________________|                         |_____________|
                                                     _______            ______
Loc rezervat organului fiscal     Nr. înregistrare: |_______|    Data: |______|

------------
    *) Se înscrie codul numeric personal/num rul de identificare fiscal  pentru persoane
fizice sau codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscal  pentru persoane
juridice sau alte entit i f  personalitate juridic , dup  caz.
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 ______________________
| Agen ia Na ional  de |                    DECLARA IE                      209
| Administrare Fiscal  | PRIVIND VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIET ILOR
|______________________|        IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL
                          _
Declara ie rectificativ  |_|
Se completeaz  cu X în cazul
declara iilor rectificative                    _ _ _ _
                                         Anul |_|_|_|_|

    A. Date de identificare a contribuabilului

 ______________________________________________________________________________
| Nume               Ini iala Prenume            Cod numeric personal/         |



|                    tat lui                     Num r de identificare fiscal  |
|  ________________   ______   ________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |________________| |______| |________________|  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|               __________              ______________          _____________  |
| Jude /Sector |__________| Localitate |______________| Strada |_____________| |
|        _______        ________         _______        _______       _______  |
| Num r |_______| Bloc |________| Scara |_______| Etaj |_______| Ap. |_______| |
|             _____           __________       __________          __________  |
| Cod po tal |_____| Telefon |__________| Fax |__________| E-mail |__________| |
|______________________________________________________________________________|

    B. Date privind tranzac ia imobiliar

    1. Numele i prenumele/denumirea persoanelor fizice sau juridice c rora li se
transfer  dreptul de proprietate i dezmembr mintelor acestuia

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor
              _______________        _______________
acestuia nr. |_______________| Data |_______________|
             __________________________________________________________________
    Emis de |__________________________________________________________________|

    3. Adresa propriet ii imobiliare înstr inate

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
                              _                          _
    4. Perioada de inerii    |_| Sub 3 ani, inclusiv    |_| Peste 3 ani
________________________________________________________________________________

    C. Date privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal

    1. Venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
 ___________________
|___________________| Lei

    D. Date de identificare a reprezentantului fiscal

 ______________________________________________________________________________
|                         ___________________________________________________  |
| Nume, prenume/Denumire |___________________________________________________| |
|               __________              ______________          _____________  |
| Jude /Sector |__________| Localitate |______________| Strada |_____________| |
|        _______        ________         _______        _______       _______  |
| Num r |_______| Bloc |________| Scara |_______| Etaj |_______| Ap. |_______| |
|             _____           __________       __________          __________  |
| Cod po tal |_____| Telefon |__________| Fax |__________| E-mail |__________| |
|                              ___   _____________________________             |
| Cod de identificare fiscal  |___| |_____________________________|            |
|______________________________________________________________________________|

    Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c  datele înscrise în
acest formular sunt corecte i complete.

               Semn tur  contribuabil                   Semn tur  reprezentant
                                                        fiscal
      _______   _____________________          _______   _____________________
Data |_______| |_____________________|   Data |_______| |_____________________|
                                                    ________           _______
Loc rezervat organului fiscal     Nr. înregistrare |________|    Data |_______|
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Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal               Nr. înregistrare _______
Administra ia Finan elor Publice _________             Data ___________________

                              DECIZIE DE IMPUNERE
          privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din
                              patrimoniul personal
                                        _ _ _ _
                               pe anul |_|_|_|_|

tre:
    Nume _________________   Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal :
    Prenume ______________   ___________________________________________________

Domiciliul:
Localitatea ______________   În baza art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind
Cod po tal _______________   Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
Strada ___________________   ulterioare. Declara iei privind veniturile din
Num r _______ Bloc _______   transferul propriet ilor imobiliare din
Scara _______ Etaj _______   patrimoniul personal nr. ___ din data ___/Hot rârii
Ap. _________                judec tore ti nr. .... pronun at  în edin a din
Jude  (sector) ___________   data .... de c tre .... în dosarul nr. .... r mas
                             definitiv i irevocabil  ca urmare a ....*) se
                             stabile te impozitul pe venitul din transferul
                             propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal,
                             dup  cum urmeaz :

    I. Date privind transferul dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia
    Documentul de transfer a dreptului de proprietate Nr. _____ Data _____ Emis de
_________________
    Adresa propriet ii imobiliare înstr inate ________________________________

    II. Determinarea impozitului datorat
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|                   Denumire indicator                  | Decizie    | Decizie |
|                                                       | anterioar  | curent  |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 1. Baza de impunere**)                                |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 2. Impozit datorat                                    |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 3. Diferen e de impozit          | a. constatate în   |                      |
| conform art. 90 alin. (2) din    | plus               |                      |
| Ordonan a Guvernului nr. 92/2003,|____________________|______________________|
| republicat , cu modific rile i  | b. constatate în   |                      |
| complet rile ulterioare          | minus              |                      |
|__________________________________|____________________|______________________|

    Administra ia finan elor publice î i rezerv  dreptul de a modifica impozitul calculat în
condi iile declar rii eronate a veniturilor, în perioada de prescrip ie a impozitului pe
venit.
    Impozitul (rd. 2) în sum  de ________________ lei se achit  în termen de cel mult 60
de zile de la data comunic rii prezentei.
    Pentru impozitul neachitat pân  la termenul ar tat mai sus, se vor calcula major ri de
întârziere.
    Diferen a de impozit constatat  în plus (rd. 3a) în sum  de ............... lei se pl te te în
func ie de data primirii prezentei, astfel:
    - dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 01 - 15 din lun , termenul de plat
este pân  la data de 5 a lunii urm toare;
    - dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 16 - 31 din lun , termenul de plat
este pân  la data de 20 a lunii urm toare;
    Diferen a constatat  în minus (rd. 3b) în sum  de ..................... lei se compenseaz
i/sau se restituie, dup  caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva m surilor



dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune în termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezint  titlu de crean i constituie
în tiin are de plat , conform legii.

Aprobat:          Verificat:        Întocmit:       Am primit un exemplar,
Func ie ________  Func ie ________  Func ie ______  Semn tur  contribuabil _____
Nume, prenume     Nume, prenume     Nume, prenume   Data __/__/__
________________  ________________  ______________  Nr. i data
Data ___/___/___  Data ___/___/___  Data __/__/___  confirm rii de primire

 ______________________________________________________________________________
| *) Se va men iona fie hot rârea judec toreasc  urmare c reia hot rârea de    |
| fond a r mas definitiv i irevocabil , fie c  a r mas definitiv i         |
| irevocabil  pentru unul din cazurile reglementate de art. 377 alin. 2        |
| pct. 1 i 2 din Codul de procedur  civil .                                   |
| **) La stabilirea bazei de calcul a impozitului datorat se au în vedere      |
| informa iile transmise de instan ele judec tore ti, valoarea declarat  de    |
| contribuabil, valoarea orientativ  stabilit  prin expertiza Camerei Notarilor|
| Publici, i alte elemente conform legii, dup  caz.                           |
|______________________________________________________________________________|
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Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal               Nr. înregistrare _______
Administra ia Finan elor Publice _________             Data ___________________

                              DECIZIE DE IMPUNERE
           privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul
                propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
                                        _ _ _ _
                               pe anul |_|_|_|_|

tre:
    Nume _________________   Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal :
    Prenume ______________   ___________________________________________________

Domiciliul:
Localitatea ______________   În baza art. 77^2 din Legea nr. 571/2003 privind
Cod po tal _______________   Codul fiscal, cu modific rile i complet rile
Strada ___________________   ulterioare, se stabile te impozitul pe venitul din
Num r _______ Bloc _______   transferul propriet ilor imobiliare din
Scara _______ Etaj _______   patrimoniul personal, dup  cum urmeaz :
Ap. _________
Jude  (sector) ___________

    I. Date privind transferul dreptului de proprietate
    Documentul de transfer a dreptului de proprietate Nr. _____ Data _____ Emis de
_________________
    Adresa propriet ii înstr inate ___________________________________________

    II. Determinarea impozitului datorat
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|                   Denumire indicator                  | Decizie    | Decizie |
|                                                       | anterioar  | curent  |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 1. Baza de impunere                                   |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 2. Impozit datorat                                    |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 3. Impozit calculat de notarul public                 |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 4. Diferen e de impozit stabilite în plus             |            |         |
| (rd. 2 - rd. 3)                                       |            |         |
|_______________________________________________________|____________|_________|
| 5. Diferen e de impozit          | a. constatate în   |                      |
| conform art. 90 alin. (2) din    | plus               |                      |



| Ordonan a Guvernului nr. 92/2003,|____________________|______________________|
| republicat , cu modific rile i  | b. constatate în   |                      |
| complet rile ulterioare          | minus              |                      |
|__________________________________|____________________|______________________|

    Diferen a de impozit stabilit  în plus (rd. 4) în sum  de ............. lei se pl te te în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii prezentei. Pentru impozitul neachitat
pân  la termenul precizat mai sus, se vor calcula major ri de întârziere.
    Diferen a de impozit constatat  în plus (rd. 5a) în sum  de ........... lei se pl te te în
func ie de data comunic rii prezentei, astfel:
    - dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 01 - 15 din lun , termenul de plat
este pân  la data de 5 a lunii urm toare:
    - dac  data comunic rii este cuprins  în intervalul 16 - 31 din lun , termenul de plat
este pân  la data de 20 a lunii urm toare:
    Diferen a constatat  în minus (rd. 5b) în sum  de ..................... lei se compenseaz
i/sau se restituie, dup  caz, potrivit prevederilor legale în vigoare. Împotriva m surilor

dispuse prin prezenta se poate face contesta ie, care se depune, în termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent. Prezenta reprezint  titlu de crean i constituie
în tiin are de plat , conform legii.

Aprobat:          Verificat:        Întocmit:       Am primit un exemplar,
Func ie ________  Func ie ________  Func ie ______  Semn tur  contribuabil _____
Nume, prenume     Nume, prenume     Nume, prenume   Data __/__/__
________________  ________________  ______________  Nr. i data
Data ___/___/___  Data ___/___/___  Data __/__/___  confirm rii de primire
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    Cod 14.13.02.13/11

    ANEXA 2

                                 INSTRUC IUNI
de completare a formularului 208 "Declara ie informativ  privind impozitul pe veniturile
din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i

    Declara ia se completeaz i se depune de c tre notarii publici, care au obliga ia
calcul rii, încas rii i vir rii impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal.
    Declara ia se depune, dup  cum urmeaz :
    - pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare semestrului în care a avut loc
autentificarea actelor privind transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal;
    - ori de câte ori notarul public constat  erori în declara ia depus  anterior (prin
completarea unei declara ii rectificative), situa ie în care se va înscrie "X" în c su a
prev zut  în acest scop.
    Declara ia se completeaz  în dou  exemplare:
    - originalul se depune semestrial la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl
sediul biroului notarial. În declara ie se cuprind toate actele instrumentate în perioada de



raportare de biroul notarial, inclusiv cele instrumentate la sediile secundare ale biroului
notarial;
    - copia se p streaz  de c tre notarul public.
    În cazul în care, dup  autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în
procedura succesoral  de c tre notarul public, se constat  erori sau omisiuni în calcularea
i încasarea impozitului, acestea se vor solu iona conform procedurii de rectificare a

impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal,
prev zut  în anexa nr. 5.
    Declara ia va cuprinde tranzac iile prin care s-au efectuat transferuri ale dreptului de
proprietate i al dezmembr mintelor acestuia asupra construc iilor de orice fel i a
terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel f  construc ii,
supuse impozit rii potrivit legii.
    Notarii publici au obliga ia depunerii declara iei în format electronic, pe suport
magnetic sau optic, prin folosirea programului de asisten  elaborat de Agen ia Na ional
de Administrare Fiscal .
    Suportul magnetic sau optic va fi înso it de exemplarul listat pe hârtie al declara iei
pentru unitatea fiscal , semnat i tampilat, potrivit legii.

    A. Date de identificare a notarului public
    Adresa - se înscrie adresa sediului biroului notarial.
    Cod de identificare fiscal  - se înscrie codul de identificare fiscal  al notarului public.
În cazul în care notarul public are calitatea de persoan  impozabil  înregistrat  în scopuri
de tax  pe valoarea ad ugat , codul de identificare fiscal  va fi precedat de prefixul
"RO".

    B. Date informative privind impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal
    Col. 1 "Nume, Prenume" - se completeaz  pentru fiecare beneficiar de venit,
înscriindu-se numele i prenumele persoanelor fizice.
    Col. 2 "CNP/NIF" - se completeaz  pentru fiecare beneficiar de venit, înscriindu-se
codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al
fiec rui beneficiar de venit sau num rul de identificare fiscal  atribuit de c tre Agen ia
Na ional  de Administrare Fiscal  cu ocazia înregistr rii fiscale, dup  caz.
    Col. 3 "Nume, Prenume/Denumire" - se completeaz  pentru fiecare persoan
contractant  c reia i se transfer  dreptul de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia,
înscriindu-se numele i prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice
(ori a altor entit i), dup  caz.
    Col. 4 "Cod de identificare fiscal " - se completeaz  pentru fiecare persoan  fizic  sau
juridic  (ori alt  entitate) contractant , dup  caz, c reia i se transfer  dreptul de
proprietate i dezmembr mintele acestuia, înscriindu-se codul de identificare fiscal .
    Codul de identificare fiscal  poate fi:
    a) pentru persoanele juridice, cu excep ia comercian ilor, precum i pentru asocieri i
alte entit i f  personalitate juridic , codul de înregistrare fiscal  atribuit de organul
fiscal competent din subordinea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal ;
    b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;



    c) pentru persoanele fizice care nu de in cod numeric personal, num rul de identificare
fiscal  atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agen iei Na ionale de
Administrare Fiscal ;
    d) pentru comercian i, inclusiv pentru sucursalele comercian ilor care au sediul
principal al comer ului în str in tate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii
speciale;
    e) pentru persoanele fizice care desf oar  activit i economice în mod independent
sau exercit  profesii libere, codul de înregistrare fiscal  atribuit de organul fiscal
competent din subordinea Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .
    În cazul transferului dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia, prin
dona ie, la completarea declara iei, în col. 1 i col. 2 se înscriu datele de identificare ale
donatarului, iar în col. 3 i col. 4, cele ale donatorului.
    În cazul transferului dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia, prin
mo tenire, în col. 1 i col. 2 se înscriu datele de identificare ale persoanei c reia i se
transfer  dreptul de proprietate i dezmembr mintele acestuia, iar col. 3 i col. 4 nu se
completeaz .
    Col. 5 "Valoarea înscris  în documentul de transfer" - se înscrie suma reprezentând
valoarea înscris  în documentul de transfer (actul notarial), pentru fiecare tranzac ie, pe
fiecare beneficiar de venit.
    Col. 6 "Impozitul pe venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal" - se înscrie suma reprezentând impozitul pe venitul din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal calculat i încasat de notarul public, potrivit legii,
pentru fiecare tranzac ie, pe fiecare beneficiar de venit.
    În cazul în care exist  mai mul i coproprietari, impozitul se calculeaz  la valoarea
de inut  de fiecare coproprietar, iar dac  nu sunt precizate cotele se prezum  c  fiecare
coproprietar de ine o cot  egal  cu a celorlal i.

                                 INSTRUC IUNI
de completare a formularului 209 "Declara ie privind veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10

    Declara ia se completeaz i se depune de c tre persoanele fizice care realizeaz
venituri din transferul dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia asupra
construc iilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor
de orice fel f  construc ii prin alt  procedur  decât cea notarial  sau judec toreasc ,
supuse impozitului pe venit, conform legii.
    Persoanele fizice care realizeaz  venituri din transferul mai multor propriet i
imobiliare din patrimoniul personal depun câte o declara ie pentru fiecare transfer.
    Declara ia se depune la organul fiscal competent, în termen de 10 zile, inclusiv, de la
data transferului, în vederea stabilirii impozitului, în condi iile legii.
    Ori de câte ori contribuabilul constat  erori în declara ia depus  anterior, acesta
completeaz i depune o declara ie rectificativ , situa ie în care se va înscrie "X" în

su a prev zut  în acest scop.
    Declara ia se completeaz  de c tre contribuabili sau de c tre împuternici ii acestora,
înscriind cu majuscule, cite i corect, toate datele prev zute de formular, în dou
exemplare:



    - originalul se depune la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are
adresa unde î i are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în
care aceasta este diferit  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în
România;
    - organul fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat imobilul înstr inat, pentru
persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;
    - copia se p streaz  de c tre contribuabil.
    Declara ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po tal, prin
scrisoare recomandat .
    Declara ia se pune gratuit la dispozi ia contribuabilului.

    A. Date de identificare a contribuabilului
    Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.
    Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal  - se înscrie codul numeric personal
din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate a/al fiec rui contribuabil sau
num rul de identificare fiscal , atribuit de c tre Agen ia Na ional  de Administrare
Fiscal  cu ocazia înregistr rii fiscale, dup  caz.

    B. Date privind tranzac ia imobiliar
    1. Numele i prenumele/denumirea persoanelor fizice sau juridice c rora li se transfer
dreptul de proprietate i dezmembr mintele acestuia - se completeaz  numele i
prenumele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice (ori a altor entit i),
dup  caz, c rora li s-au transferat dreptul de proprietate i dezmembr mintele acestuia
asupra construc iilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra
terenurilor de orice fel f  construc ii, conform documentului de transfer.
    2. Documentul de transfer a dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia
- se înscriu num rul, data i emitentul documentului de transfer al dreptului de proprietate
i al dezmembr mintelor acestuia.

    3. Adresa propriet ii imobiliare înstr inate - se înscrie adresa complet  a propriet ii
imobiliare înstr inate.
    4. Perioada de inerii - se bifeaz  c su a corespunz toare perioadei de de inere a
bunului înstr inat.

    C. Date privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
    rd. 1 Venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal - se
înscrie suma reprezentând venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal, prev zut  în documentul de transfer al dreptului de proprietate i al
dezmembr mintelor acestuia asupra construc iilor de orice fel i a terenurilor aferente
acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel f  construc ii.

    D. Date de identificare a reprezentantului fiscal
    Se completeaz  numai în cazul în care obliga iile de declarare a veniturilor se
îndeplinesc de c tre un împuternicit, conform Ordonan ei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur  fiscal , republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare,
desemnat de contribuabil.
    Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.



    Cod de identificare fiscal  - se înscrie codul de identificare fiscal  al reprezentantului
fiscal.

    ANEXA 3

                                PROCEDUR
privind declararea i plata impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare
din patrimoniul personal

    1. Procedura privind declararea i plata impozitului pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal încasate prin birourile notarilor publici
    a) Impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal stabilit de notarii publici, datorat la bugetul de stat, se declar  de c tre ace tia,
lunar, pân  la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei în care a fost calculat i încasat,
în formularul 100 "Declara ie privind obliga iile de plat  la bugetul de stat", aprobat prin
Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 101/2008 pentru
aprobarea modelului i con inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor,
taxelor i contribu iilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re inere la surs , cu
complet rile ulterioare.
    Declara ia se depune la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  sediul biroului
notarial, conform instruc iunilor prev zute în anexa nr. 8 la Ordinul pre edintelui
Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal  nr. 101/2008, cu complet rile ulterioare.
    Notarii publici au obliga ia s  depun  semestrial, pân  la data de 25 inclusiv a lunii
urm toare semestrului în care a avut loc autentificarea actelor privind transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal formularul 208 "Declara ie informativ
privind impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal".
    Declara ia se completeaz i se depune conform instruc iunilor prev zute în anexa nr.
2.
    b) Pân  la data de 25 a fiec rei luni, notarii publici efectueaz  plata impozitului pe
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, încasat în luna
precedent , pe baz  de ordin de plat  pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul unic de
venituri al bugetului de stat 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume încasate
pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis la unit ile
Trezoreriei Statului în a c ror raz  birourile notarilor publici sunt înregistrate fiscal.
    Sumele reprezentând impozit pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal, încasate de la notarii publici, se pl tesc de c tre ace tia în contul
unic, se distribuie i se sting de c tre organele fiscale competente în conformitate cu
prevederile metodologiei de distribuire a sumelor pl tite de contribuabili în contul unic i
de stingere a obliga iilor fiscale înregistrate de c tre ace tia, urmând a fi transferate în
contul de venituri al bugetului de stat 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit
pe venituri din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", deschis pe
codul de identificare fiscal  al notarului public.
    Codurile IBAN aferente contului 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - sume
încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" sunt publicate pe
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    2. Procedura privind plata impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal realizate prin alt  procedur  decât cea notarial  sau în
cazul rectific rii impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea i încasarea
sa de c tre notarii publici
    Plata impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal, realizate prin alt  procedur  decât cea notarial  sau ca urmare a rectific rii
acestuia, se efectueaz , în numerar sau prin decontare bancar , de c tre contribuabili în
contul 20.03.01.18 "Veniturile bugetului de stat - Impozit pe venituri din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", deschis pe codul de identificare
fiscal  (cod numeric personal) al contribuabilului, acolo unde acesta este luat în eviden a
fiscal .

    ANEXA 4

                                PROCEDUR
de emitere a Deciziei de impunere privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare
din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10

    1. În situa ia în care transferul dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor
acestuia asupra construc iilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i
asupra terenurilor de orice fel f  construc ii se realizeaz  prin alt  procedur  decât cea
notarial , stabilirea impozitului datorat pe veniturile din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal se face de c tre organul fiscal competent.
    Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se în elege:
    a) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are adresa unde î i are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în care aceasta este
diferit  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat bunul înstr inat, pentru persoanele
fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
    2. În cazul în care transferul dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia
asupra construc iilor de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra
terenurilor de orice fel f  construc ii se efectueaz  prin hot râre judec toreasc ,
instan ele judec tore ti care pronun  hot râri judec tore ti definitive i irevocabile
comunic  organului fiscal din raza de competen  teritorial  a instan ei de fond hot rârea
i documenta ia aferent  în termen de 30 de zile de la data r mânerii definitive i

irevocabile a hot rârii.
    Organul fiscal din raza de competen  teritorial  a instan ei de fond transmite hot rârea
i documenta ia aferent , 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
documenta iei, organul fiscal competent stabile te impozitul pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal datorat i emite Decizia de impunere
privind venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, cod
14.13.02.13/10.

http://www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta


    În situa ia în care instan ele judec tore ti nu transmit în termenul legal documenta ia
prev zut  de lege, organul fiscal competent poate stabili impozitul datorat, la solicitarea
contribuabilului, pe baza documenta iei prezentate de acesta.
    În cazul în care la primirea documenta iei transmise de instan ele judec tore ti constat
diferen e care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal emite o decizie de
impunere, conform procedurii legale.
    3. În situa ia în care transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal se
realizeaz  prin alt  procedur  decât cea notarial  sau judec toreasc , stabilirea
impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
se face pe baza datelor declarate de contribuabili în Declara ia privind veniturile din
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10.
    În termen de 15 zile de la primirea Declara iei privind veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.01.13/10, organul fiscal
competent stabile te impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal i emite Decizia de impunere privind venitul din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/10.
    4. Decizia de impunere se emite în dou  exemplare:
    - un exemplar se transmite prin po  cu confirmare de primire sau se înmâneaz
contribuabilului sub semn tur ;
    - un exemplar se arhiveaz  la dosarul contribuabilului.
    5. La calculul impozitului se au în vedere informa iile transmise de instan ele
judec tore ti, valoarea declarat  de contribuabil, valoarea orientativ  stabilit  prin
expertiza Camerei Notarilor Publici i alte elemente conform legii, dup  caz.
    Impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
se pl te te în termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii deciziei de impunere,
conform legii.

    ANEXA 5

                                PROCEDUR
de rectificare a impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal

    1. În cazul în care, dup  autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în
procedura succesoral , notarul public constat  erori sau omisiuni în calcularea i
încasarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului de proprietate i al
dezmembr mintelor acestuia, comunic  organului fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl
sediul biroului notarial aceast  situa ie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea
sau omisiunea.
    2. Notarii publici comunic  în scris organului fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl
sediul biroului notarial urm toarele:
    - cauzele care au determinat eroarea sau omisiunea;
    - datele de identificare ale p ilor contractante (domiciliu, cod numeric
personal/num r de identificare fiscal );
    - baza de impunere ini ial i impozitul calculat i încasat pentru fiecare persoan
fizic  contribuabil;



    - baza de impunere corect , dac  este cazul;
    - perioada de de inere a propriet ii imobiliare transferate: pân  la 3 ani inclusiv sau
mai mare de 3 ani, dup  caz;
    - copia documentului de transfer al dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor
acestuia, pe baza c ruia s-a calculat impozitul, certificat  de notarul public.
    3. Organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se afl  sediul biroului notarial transmite
documenta ia, în termen de 5 zile de la primirea acesteia, organului fiscal competent
pentru stabilirea impozitului datorat.
    4. Prin organ fiscal competent pentru stabilirea impozitului datorat se în elege:
    a) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are adresa unde î i are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în care aceasta este
diferit  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat imobilul înstr inat, pentru
persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
    În termen de 15 zile de la primirea documenta iei, organul fiscal competent stabile te
impozitul pe veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
datorat de persoana fizic  care realizeaz  venitul din transferul propriet ilor imobiliare
din patrimoniul personal, calculeaz  diferen a de impozit datorat i emite Decizia de
impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal, cod 14.13.02.13/11.
    5. Decizia de impunere se emite în dou  exemplare:
    - un exemplar se transmite prin po  cu confirmare de primire sau se înmâneaz
contribuabilului persoan  fizic , sub semn tur ;
    - un exemplar se arhiveaz  la dosarul contribuabilului.
    6. Calculul impozitului datorat se face prin aplicarea cotei de impozit, potrivit legii,
asupra venitului impozabil determinat pe baza informa iilor transmise de notarii publici.
    Diferen ele de impozit stabilite în plus se pl tesc de contribuabilii persoane fizice în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunic rii Deciziei de impunere privind
rectificarea impozitului pe venitul din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul
personal, cod 14.13.02.13/11.

    ANEXA 6

                                 INSTRUC IUNI
pentru transmiterea în format electronic a Declara iei informative privind impozitul pe
veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal, cod
14.13.01.13/10i

    Declara ia informativ  208 se depune la organul fiscal în format electronic, înso it de
formularul listat, semnat i tampilat, conform legii.
    Formatul electronic al declara iei 208 se poate ob ine prin folosirea programului de
asisten  elaborat de Agen ia Na ional  de Administrare Fiscal i se transmite organului
fiscal competent pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibile MS-DOS.
    Programul de asisten  este distribuit contribuabililor gratuit de unit ile fiscale
teritoriale sau poate fi desc rcat de pe site-ul Ministerului Economiei i Finan elor,
portalul Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal , la adresa www.mfinante.ro

http://www.mfinante.ro


    Informa iile din declara ia informativ  208 vor fi transmise într-un fi ier format text
ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termin  cu "carriage return" i "line feed".
Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.
    Fi ierul text con ine dou  tipuri de înregistr ri:
    Prima înregistrare va con ine informa iile:
    1 - codul de identificare fiscal  al
        "Notarului public"                             (13 caractere numerice)
    2 - anul fiscal                                     (4 caractere numerice)
    3 - semestrul                                         (1 caracter numeric)
    4 - total "Valoarea înscris  în documentul de
        transfer"                                      (12 caractere numerice)
    5 - total "Impozitul pe venitul din transferul
        propriet ilor imobiliare"                     (12 caractere numerice)
    Urm toarele înregistr ri vor con ine informa iile:
    1 - cod de identificare fiscal  "Beneficiar"       (13 caractere numerice)
    2 - cod de identificare fiscal  "Cealalt  parte
        contractant "                                  (13 caractere numerice)
    3 - "Valoarea înscris  în documentul de transfer"  (12 caractere numerice)
    4 - "Impozitul pe venitul din transferul
        propriet ilor imobiliare"                     (12 caractere numerice)
    5 - câmp numeric de rezerv                         (12 caractere numerice)

    Numele fi ierului text este format astfel:
    D 208_aaaa_s_nnnnnnnnnnnnn.txt, unde:
    aaaa - anul înregistr rii venitului (>/= 2008)
    s - semestru
    nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscal  al notarului public

    Exemplu:
    Fi ierul cu numele D208_2008_1_19.txt (unde aaaa = 2008, s = 1, nnnnnnnnnnnnn =
19) i con inutul:
    - prima înregistrare:
    2750101000215,2008,1,600000,6000
    - urm toarele înregistr ri:
    1750101000215,1531201110669,100000,1000,
    1541009000213,2750101000712,200000,2000,
    1671202330779,1621218301008,300000,3000,

    ANEXA 7

    Caracteristici de tip rire, modul de difuzare, de utilizare i de p strare ale formularelor
prev zute la art. 1 din ordin

    I. Formularul 208 "Declara ie informativ  privind impozitul pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10i



    1. Denumire: Declara ie informativ  privind impozitul pe veniturile din transferul
propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
    2. Cod: 14.13.01.13/10i
    3. Format: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tip rire: se utilizeaz  echipament informatic pentru completare i
editare.
    6. Se utilizeaz : la declararea impozitului calculat i încasat de notarii publici pentru
fiecare beneficiar de venit.
    7. Se întocme te în dou  exemplare de c tre notarul public care autentific  actele de
transfer al dreptului de proprietate i al dezmembr mintelor acestuia asupra construc iilor
de orice fel i a terenurilor aferente acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel f
construc ii.
    8. Circul :
    - originalul, înso it de formatul electronic, la organul fiscal în a c rui raz  teritorial  se
afl  sediul biroului notarial;
    - copia la notarul public.
    9. Se arhiveaz : la dosarul fiscal al notarului public.

    II. Formularul 209 "Declara ie privind veniturile din transferul propriet ilor imobiliare
din patrimoniul personal", cod 14.13.01.13/10
    1. Denumire: Declara ie privind veniturile din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal
    2. Cod: 14.13.01.13/10
    3. Format: A4/t1
    4. U/M: seturi
    5. Caracteristici de tip rire: se tip re te pe o singur  fa .
    6. Se difuzeaz : gratuit.
    7. Se utilizeaz : la declararea veniturilor din transferul propriet ilor imobiliare din
patrimoniul personal realizate prin alt  procedur  decât cea notarial  sau judec toreasc .
    8. Se întocme te în dou  exemplare de c tre contribuabil sau de reprezentantul fiscal al
acestuia, dup  caz.
    9. Circul : - originalul se depune la:
    a) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are adresa unde î i are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în care aceasta este
diferit  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat imobilul înstr inat, pentru
persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România;
    - copia la contribuabil.
    10. Se arhiveaz : la dosarul contribuabilului.

    III. Formularul 253 "Decizie de impunere privind venitul din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/10
    1. Denumire: Decizie de impunere privind venitul din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal
    2. Cod: 14.13.02.13/10



    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tip rire:
    - pe o singur  fa ;
    - se poate utiliza i echipament informatic pentru editare i completare, cu adapt ri
adecvate situa iei contribuabilului.
    5. Se difuzeaz : gratuit.
    6. Se utilizeaz : la stabilirea impozitului pe veniturile din transferul propriet ilor
imobiliare din patrimoniul personal în situa ia în care transferul dreptului de proprietate i
al dezmembr mintelor acestuia asupra construc iilor de orice fel i a terenurilor aferente
acestora, precum i asupra terenurilor de orice fel f  construc ii se realizeaz  prin alt
procedur  decât cea notarial .
    7. Se întocme te în dou  exemplare de c tre organul fiscal competent, dup  cum
urmeaz :
    a) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are adresa unde î i are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în care aceasta este
diferit  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat imobilul înstr inat, pentru
persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
    8. Circul :
    - un exemplar la organul fiscal competent;
    - un exemplar la contribuabil.
    9. Se arhiveaz : la dosarul contribuabilului.

    IV. Formularul 254 "Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul
din transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal", cod 14.13.02.13/11
    1. Denumire: Decizie de impunere privind rectificarea impozitului pe venitul din
transferul propriet ilor imobiliare din patrimoniul personal
    2. Cod: 14.13.02.13/11
    3. Format: A4/t1
    4. Caracteristici de tip rire:
    - pe o singur  fa ;
    - se poate utiliza i echipament informatic pentru editare i completare, cu adapt ri
adecvate situa iei contribuabilului.
    5. Se difuzeaz : gratuit.
    6. Se utilizeaz : la stabilirea de c tre organul fiscal competent a diferen elor de impozit
datorat de persoanele fizice care realizeaz  venitul din transferul propriet ilor imobiliare
din patrimoniul personal, în cazul în care, dup  autentificarea actului sau întocmirea
încheierii de finalizare în procedura succesoral , notarul public constat  erori sau
omisiuni în calcularea i încasarea impozitului.
    7. Se întocme te în dou  exemplare de c tre organul fiscal competent, astfel:
    a) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  contribuabilul are adresa unde î i are
domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuie te efectiv, în cazul în care aceasta este
diferit  de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
    b) organul fiscal în a c rui raz  teritorial  este situat imobilul înstr inat, pentru
persoanele fizice care nu au domiciliul fiscal în România.
    8. Circul :



    - un exemplar la organul fiscal competent;
    - un exemplar la contribuabil.
    9. Se arhiveaz : la dosarul contribuabilului.


