
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DAMBOVITA
BIROUL SOLUTIONARE  CONTESTATII

D E C I Z I A  nr. 64/2006

 
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita a fost sesizata

de Administratia Finantelor Publice Targoviste asupra contestatiei nr. ...
din data de ..., formulata de ..., domiciliata in ..., strada ..., nr. ..., judetul
..., avand C.N.P. .... 

Contestatia a fost formulata impotriva deciziei de impunere anuala
pentru veniturile realizate in Romania de persoanele fizice pe anul 2005
nr. ... din data de ... emisa de Administratia Finantelor Publice
Targoviste, prin care s-au stabilit diferente de impozit in plus in suma de
... lei RON. 

Contestatia a fost formulata in termenul legal si poarta semnatura
titularului dreptului procesual.

Constatand ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art.
175, 176, 177, 179 alin. 1 pct. a) din O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este competenta sa
solutioneze contestatia formulata de ... din ....

I. Petenta mentioneaza ca in anul 2005 a obtinut din transferul
titlurilor de valoare un venit de .... lei RON din care i s-a retinut de catre
SSIF European Securities S.A. un impozit de ... lei RON, rezultand astfel
un venit net de ... lei RON. Acest lucru reiese si din documentele
anexate la Declaratia speciala privind veniturile realizate depusa in data
de 15.05.2006 la organul fiscal teritorial.

Fata de cele mai sus prezentate petenta solicita modificarea
deciziei de impunere din data de .... 

II. Prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in
Romania de persoanele fizice pe anul 2005 nr. ... din data de ...,
Administratia Finantelor Publice Targoviste a stabilit un venit net anual in
suma de ... lei RON, la care s-a calculat un impozit suplimentar in suma
de ... lei RON.

Prin punctul de vedere organele de control din cadrul
Administratiei Finantelor Publice Targoviste propun admiterea
contestatiei formulata de ... din ....



III. Avand in vedere cele prezentate mai sus, documentele
existente la dosarul cauzei, motivatiile contestatoarei si in raport cu
actele normative in vigoare, s-au retinut urmatoarele:

Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita este investita sa
analizeze daca suma de ... lei RON, reprezentand diferente de impozit
stabilite in plus, este legal datorata.

In fapt, din documentele depuse in copie la dosarul cauzei rezulta
ca la data de 15.05.2006 petenta a depus la organul fiscal teritorial
declaratia privind veniturile realizate pe anul 2005, venituri obtinute din
transferul titlurilor de valoare. Impozitul aferent acestor venituri a fost
platit integral in suma de ... lei RON, dupa cum reiese si din
documentele emise de SSIF European Securities S.A..

Avand in vedere ca prima operatiune de tranzactionare in urma
careia petenta a obtinut venit a fost efectuata in data de ..., conform pct.
5 din Ordinului nr. 1499/2005 pentru modificarea �i completarea
Ordinului ministrului finan�elor publice nr. 1.445/2005 privind aprobarea
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 19 septembrie 2005 pentru
aprobarea solu�iilor privind aplicarea unitar� a unor prevederi referitoare
la taxa pe valoarea ad�ugat�, conven�iile de evitare a dublei impuneri �i
probleme de procedur� fiscal� " În cazul impozitului pe câ�tigul din
transferul titlurilor de participare la fondurile deschise de investi�ii,
dobândite �i înstr�inate în perioada 1 iunie 2005 - 31 decembrie 2005,
cota de impozit este de 1%, impozitul fiind final."

Intrucat petenta a obtinut venituri din transferul titlurilor de valoare
dupa data de 01.06.2005, nu avea obligatia de depunere a declaratiei
deoarece impozitul calculat si retinut la sursa este final. 

Drept urmare se admite contestatia depusa de petenta pentru
suma de ... lei RON reprezentand impozit determinat suplimentar de
plata de catre organul fiscal teritorial, respectiv A.F.P. Targoviste, prin
Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in Romania de
persoanele fizice pe anul 2005 nr. ... din data de .....

In drept, art. 65 din Legea  nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare prevede:
    "Definirea veniturilor din investi�ii
    (1) Veniturile din investi�ii cuprind:
     [...]  c) câ�tiguri din transferul titlurilor de valoare;[...]
   (3) Calculul, re�inerea �i virarea impozitului pe veniturile din investi�ii,
altele decât cele prev�zute la alin. (1) �i (2), se efectueaz� astfel:
    a) în cazul câ�tigului din transferul dreptului de proprietate asupra
titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile
deschise de investi�ii �i p�r�ile sociale, obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i



vir�rii impozitului revine intermediarilor sau altor pl�titori de venit, dup�
caz; în cazul câ�tigului din opera�iuni de vânzare-cump�rare de valut� la
termen, pe baz� de contract, precum �i din orice alte opera�iuni de acest
gen, obliga�ia calcul�rii, re�inerii �i vir�rii impozitului revine
intermediarilor sau altor pl�titori de venit, dup� caz;
   e) impozitul se calculeaz� prin aplicarea unei cote de 1% asupra
câ�tigului din transferul titlurilor de valoare, precum �i din opera�iuni de
vânzare-cump�rare de valut� la termen pe baz� de contract �i orice alte
opera�iuni similare;[...]"

Art. 186 alin. 1) si 2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedur� fiscal�, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevede: 

“ Solu�ii asupra contesta�iei
    (1) Prin decizie contesta�ia va putea fi admis�, în totalitate sau în
parte, ori respins�.
    (2) În cazul admiterii contesta�iei se decide, dup� caz, anularea total�
sau par�ial� a actului atacat.[...]”

Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul art.
65 alin. 1 lit. c), alin. 3 lit. a) si e) din Legea  nr. 571/2003 privind Codul
fiscal si art. 186 alin. 1) si 2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de
procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu art. 179 alin. 1 lit. a), art. 181 si 199 din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare se:

D E C I D E

1. Admiterea contestatiei nr. ... din data de ... formulate de
persoana fizica ... pentru suma de ... lei RON, reprezentand diferente de
impozit stabilite in plus prin Decizia de impunere anuala pentru veniturile
realizate in Romania de persoanele fizice pe anul 2005 nr. ... din data de
... emisa de Administratia Finantelor Publice Targoviste.

2. In conformitate cu prevederile art. 188 alin (2) din O.G. nr.
92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.
11 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ,
prezenta decizie poate fi atacata in termen de 6 (sase) luni de la data
primirii, la instanta de contencios administrativ competenta din cadrul
Tribunalului Dambovita.

 DIRECTOR EXECUTIV,


