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"Impozitul pe veniturile realizate din transferul proprietăților imobiliare din
patrimoniul personal"
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Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Pentru o sentinţă definitivă şi irevocabilă
în  anul  2012,  organul  fiscal  stabilește
impozitul  pe  tranzacție  în  anul  2015.
Cum  stabilește  organul  fiscal  baza  de
calcul, la valoarea de vânzare-cumpărare
conform sentinței, după grilele notarilor
publici  din  anul  2012,  anul  când  este
definitivă  sentința  sau  grilele  notarilor
publici  din  2015,  anul  de  emitere  al
deciziei? 

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor
acestuia,  prin  acte  juridice  între  vii  asupra  construcţiilor  de
orice fel  şi  a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra
terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează
un impozit.
Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilită potrivit
hotărârii judecătoreşti sau documentaţiei aferente hotărârii, în
situaţia în care acestea includ valoarea imobilului, stabilită de
un expert autorizat în condiţiile legii, respectiv expertiza privind
stabilirea valorii de circulaţie a imobilului.
În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată
valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în condiţiile
legii  sau în documentaţia aferentă hotărârii  nu este cuprinsă
expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului, baza
de calcul a impozitului se va stabili în condiţiile pct. 151^6 (din
Normele  metodologice  date  în  aplicarea  art.  77^1  aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004).
Astfel,  potrivit  prevederilor  acestui  punct,expertizele  privind
valoarea  de  circulaţie  a  proprietăţilor  imobiliare  vor  fi
comunicate  direcţiilor  teritoriale  ale  Ministerului  Finanţelor
Publice, pentru a fi utilizate începând cu data de întâi a lunii
următoare primirii acestora.
În cazul în care foştii proprietari sau moştenitorii acestora au
dobândit dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească,
data  dobândirii  este  considerată  data  rămânerii  definitive  şi
irevocabile a hotărârii judecătoreşti.
Astfel, organul fiscal competent va calcula impozitul aferent, la
valoarea imobilului de la data dobândirii (anul 2012). 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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