Legea 7/1996 Art. 9

constatate prin certificat de moştenitor, certificat de moştenitor suplimentar sau
certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unităţii
administrativ-teritoriale în vederea realizării înregistrării sistematice, nu sunt supuse
impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare.
Aplicare.
26/07/2018 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 31/2018

(12) Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale în condiţiile alin. (10) şi
(11), registratorii de carte funciară nu solicită dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a
acestui impozit.
(121) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) şi (346) se pot stabili categoriile de
imobile exceptate de la decontare, precum şi cele pentru care se decontează un
cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30) şi (345).
23/04/2018 - alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 31/2018.
23/05/2019 - alineatul a fost modificat prin Lege 105/2019

(13) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de
Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în
numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere puse la dispoziţie de către
Agenţia Naţională şi inscripţionate cu datele sale de identificare, pe bonuri fiscale
proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul
biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute
de lege. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condiţiile
prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior sunt virate, până la
data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria
Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. Metodologia de încasare şi
virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte de Agenţia Naţională şi
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă în
condiţiile alin. (8). Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei
legi se ţine separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial.
(131) În cazul în care notarii publici nu virează tarifele încasate, în termenul şi în
condiţiile prevăzute la alin. (13), tarifele, inclusiv accesoriile aferente acestora, se
stabilesc prin decizia oficiului teritorial, semnată de director şi de contabilul- şef,
avizată de legalitate. Decizia oficiului teritorial constituie titlu executoriu, iar
executarea silită se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
30/06/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 35/2016.

(132) Pentru neachitarea tarifelor încasate de către notarii publici la termenul
prevăzut la alin. (13), se aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru creanţele datorate bugetului de stat.
30/06/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 35/2016.

(133) Tarifele prevăzute de prezenta lege sunt creanţe bugetare asimilate
creanţelor fiscale.
30/06/2016 - alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 35/2016.

(14) Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate nu emit facturi fiscale pentru
tarifele încasate în vederea furnizării serviciilor prestate în domeniul specific de
activitate, prevedere aplicabilă inclusiv situaţiilor în care tarifele sunt încasate prin
virament în contul biroului notarial potrivit alin. (13).
(15) În vederea efectuării viramentului în contul biroului notarial, notarul public
eliberează beneficiarului un înscris din care rezultă valoarea tarifului aferent
serviciului de cadastru şi publicitate imobiliară solicitat. Dovada încasării tarifelor prin
ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial

