
 
         

 
 

 Elaborat de: Compartiment solutionare contestatii, 
Decizie 

22.02.2012 
1/3 

 

http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Salaj 

                            

         
 
 
 
                                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
D E C I Z I A  Nr.18 

             din 22 februarie 2013 
   
 
 
 
 
 Privind solutionarea contestatiei formulatã de cãtre dl x cu domiciliul în localitatea 
xnrx, bl.x, ap. x, judetul Sãlaj, înregistratã la D.G.F.P. Sãlaj sub nr. x din x.  
 Directia Generalã a Finantelor Publice Sãlaj a fost înstiintatã de cãtre 
Administratia Finantelor Publice a municipiului x, prin adresa nr. x din x cu privire la 
contestatia formulatã de către dl x cu domiciliul în localitatea xnr. x bl.x ap. x, judetul 
Sãlaj, împotriva Deciziei de impunere anuală nr. x. 
 Obiectul contestatiei îl reprezintã diferenta de impozit pe venit stabilită în plus prin 
Decizia  nr.x. 
 Contestatia a fost înregistratã la Admnistratia Finantelor Publice a municipiului x 
sub nrx din x si este  semnatã de cãtre contestatar. 
  Constatand cã în spetã sunt respectate prevederile art. 205, 206, 207 si 209 
alin.(1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privin Codul de procedurã fiscalã, 
republicatã, D.G.F.P. Sãlaj este investitã sã se pronunte asupra contestatiei formulate. 
 I. Dl Adrian Călin Petrică cu domiciliul în localitatea x nr. x, bl.x, ap. x, judetul 
Sãlaj formulează contestatie împotriva Deciziei nr. x solicitând recalcularea diferentei de 
impozit pentru anul 2010 din următoarele motive: 
 Conform fisei de portofoliu si a fisei fiscale pentru anul 2010 s-a înregistrat un 
profit de x lei din transferul titlurilor de valoare pentru care firma de brokeraj a retinut 
impozitul aferent de 16%. In acelasi context venitul anual din tranzactionarea titlurilor de 
valoare a fost negativ (pierdere netă).  

II  Din  Decizia de impunere anuală nr. x emisa de Administratia Finantelor 
Publice a municipiului x la data de x referitor la obiectul contestatiei se retin urmãtoarele: 

8. Câstig net/pierdere netă din transferul titlurilor de valoare altele decât părtile 
sociale           x lei 

9. Venit net anual         x lei 
         12. Venit/Câstig net impozabil       x lei 
 13. Impozit pe venitul/câstigul net anual datorat     x lei 
 16. Obligatiile privind plătile anticipate          x lei 
           17.Diferente de impozit anual de regularizat stabilite în plus   x lei 

Agenţia Naţională de Agenţia Naţională de Agenţia Naţională de Agenţia Naţională de     
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II  Din  Decizia de impunere anuală nr. x emisa de Administratia Finantelor 
Publice a municipiului x la data de x referitor la obiectul contestatiei se retin urmãtoarele: 

8. Câstig net/pierdere netă din transferul titlurilor de valoare altele decât părtile 
sociale                            x lei 

9. Venit net anual             0 lei 
         10. Pierdere fiscală anuală                                                                              x lei 
         11. Pierderi fiscale de reportat                 x lei 

III. Având în vedere documentele existente la dosar ul cauzei, actele 
normative în baza c ărora s-a calculat diferenta de impozit pe venit pre cum si 
motivele invocate de contestatar se retin urmãtoare le: 
 In fapt prin Decizia de impunere anuală x emisa de Administratia Finantelor 
Publice a municipiului x la data de x s-a stabilit diferenta în plus de obligatii în contul 
impozitului anual  în valoare de x lei. 
 Prin Decizia de impunere anuală nr. x emisa de Administratia Finantelor Publice a 
municipiului xla data de x s-a stabilit pierderea fiscală de x lei aceasta urmând să fie 
raportată în anii următori. 
 Dl x cu domiciliul în localitatea x nr. x, blx, ap. x, judetul Sãlaj formulează 
contestatie împotriva Deciziei nr. x solicitând recalcularea diferentei de impozit pentru 
anul 2010 din următoarele motive: 
 Conform fisei de portofoliu si a fisei fiscale pentru anul 2010 s-a înregistrat un 
profit de x lei din transferul titlurilor de valoare pentru care firma de brokeraj a retinut 
impozitul aferent de 16%. In acelasi context venitul anual din tranzactionarea titlurilor de 
valoare a fost negativ (pierdere netă).  
 In drept, referitor la declararea venitului sau pierderii din tranzactii cu titluri de 
valaore Legea 571/2003 privind Codul de procedură fiscală în vigoare la data depunerii 
declaratiilor privind veniturile realizate prevede: 

„ART. 83 
(…) 

 (2^1) Declara ţia de impunere trimestrial ă se completeaz ă pentru câ ştigul net 
determinat/pierderea net ă determinat ă la sfâr şitul fiec ărui trimestru, 
generat/generat ă de tranzac ţii cu titluri de valoare, altele decât p ărţile sociale şi 
valorile mobiliare, în cazul societ ăţilor închise. 
 Art.84 
 (…) 
 (7) Organul fiscal stabile şte impozitul anual datorat pe baza declara ţiei 
privind venitul realizat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma 
stabilite prin ordin al pre şedintelui Agen ţiei Na ţionale de Administrare Fiscal ă. 

Astfel potrivit Ordonantei de Urgent ă nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal si 
reglementarea unor masuri financiar-fiscale ART. II  

“La calculul câ ştigului net şi al impozitului pe venit aferent în cazul 
transferului titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în 
cazul societăţilor închise, pentru anul 2010, se aplic ă urm ătoarele reguli: 

1. Pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 se  determin ă câştigul 
net/pierderea net ă aferent/aferent ă acestei perioade în func ţie de perioada de 
deţinere şi se asimileaz ă câştigului net anual/pierderii nete anuale. Impozitul se 
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determin ă prin aplicarea cotelor de impunere de 1% şi, respectiv, 16% la câ ştigul 
net aferent perioadei, asimilat câ ştigului net anual. 

2. Pierderea net ă aferent ă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010 asimilat ă 
pierderii nete anuale se compenseaz ă cu câ ştigul net asimilat câ ştigului net anual 
aferent perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010. 

Dacă în urma compens ării rezult ă pierdere, aceasta se reporteaz ă numai 
asupra câ ştigului net anual aferent anului 2011. 

3. Pentru perioada 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 s e determin ă câştigul 
net/pierderea net ă aferent/aferent ă acestei perioade şi se asimileaz ă câştigului net 
anual/pierderii nete anuale. 

Impozitul aferent perioadei se determin ă prin aplicarea cotei de 16% la 
câştigul net aferent perioadei, asimilat câ ştigului net anual din care se deduce 
pierderea net ă aferent ă perioadei 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010. 

Pierderea net ă aferent ă perioadei 1 iulie 2010-31 decembrie 2010 se 
asimileaz ă pierderii nete anuale şi se reporteaz ă potrivit prevederilor art. 80^1 alin. 
(2) şi (3). 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, la data declarării venitului 
respectiv pierderii din tranactiile efectuate cu titluri de valoare pentru anul 2010 si a 
emiterii Deciziilor nr.x si nr.x se retine că, stabilirea impozitului pe venit aferent 
semestrul I 2010 respectiv pierderii aferente semenstrul II 2010 s-a făcut cu respectarea 
acestor prevederi urmând să se respingă ca neîntemeiată contestatia formulată.  
 Pentru considerentele arãtate, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã,  cu modificãrile si completãrile ulterioare 
se 
               
              D E C I D E: 
 
 
 
 1. Respinge ca neîntemeiatã contestatia formulatã de catre dl x cu domiciliul în 
localitatea x nr. x, bl.x, ap. x, judetul Sãlaj 
 2. Prezenta decizie poate fi contestatã potrivit legii la Tribunalul Sãlaj în termen 
de 6 luni de la comunicare. 
 
 
 
       DIRECTOR EXECUTIV 
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