NR/590/IL
Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice ...a fost sesizat de Administratia Finanatelor Publice ... prin adresa nr.... cu
privire la contestatia formulata de doamna ... cu domiciliul in comuna ... ,judetul ..,
CNP .... inregistrata la D.G.F.P. ... sub nr.....
Contestatia a fost formulata impotriva Decizia de impunere anuala pentru
veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul .. nr.... pentru suma totala
de .. lei reprezentand diferente de impozit anual de regularizat stabilite in plus.
Contestatia a fost depusa in termenul prevazut de art.207 din OG 92/2003 ®
privind Codul de procedura fiscala in raport cu data comunicarii titlului de creanta
contestat, respectiv .. data semnarii de primire de pe actul atacat ,aflat in copie la dosarul
cauzei si data inregistrarii contestatiei la Administratia Finanatelor Publice Slobozia,
respectiv ... asa cum reiese din amprenta stampilei registraturii aplicata pe contestatia
aflata in original la dosarul cauzei.
Directia Generala a Finantelor Publice ...prin Biroul de Solutionare a
Contestatiilor, constatind ca in speta sunt intrunite conditiile prevazute de art. 205 si art.
209 din O.G. nr. 92/2003 (R) privind Codul de procedura fiscala, este competent sa
solutioneze prezenta contestatie.
I.-Doamna ...,domiciliata in localitatea ...,judetul ...,avand CNP ...,contesta
Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice
pe anul .. nr... din data de ...,pentru diferenta de impozit anual stabilit in plus in suma de
...lei.
Contestatara solicita admiterea contestatiei in totalitate si in consecinta
desfiintarea in intregime a actului contestat si emiterea unei decizii de anulare a
impozitului pe actiunile vandute.
In sustinere contestatara prezinta documente in baza carora sustine ca a detinut
actiunile o perioada mai mare de...de zile si nu mai putin de ... de zile cum i-a fost
comunicat prin decizia de impunere si ca acestea au fost vandute in semestrul..al anului
... pentru care ar datora...conform Codului fiscal si nu ....
II.- Administratia Finantelor Publice....prin Referatul cu propuneri de
solutionare nr. ...formuleaza urmatorul punct de vedere:
Decizia de impunere anuala pe anul ... nr. ... din .. a fost emisa de organul
fiscal in baza declaratiei nr. .. din.. depusa de contribuabil prin care declara un venit de ..
lei.
Mentioneaza ca decizia contestata a fost emisa in mod corect deoarece in
evidenta declaratia depusa de ... S.A cuprinde castiguri din tranferul titlurilor de valoare
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detinute mai putin de ..de zile in suma de .. lei cu un impozit retinut de .. , ... lei.
Ca urmare a venitului declarat de .. lei se calculeaza un impozit de ... de .. lei
iar impozitul datorat fiind de .. lei,diferenta intre .. lei impozit calculat si plata anticipata
.. lei.
In concluzie, organul fiscal sustine ca decizia de impunere anuala pe anul ..
nr... din .. a fost emisa in mod corect in baza declaratiei nr. 5370991 din .. conform art.
82 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.
III.-Luand in consideratie constatarile organului fiscal, motivele
prezentate de contestatoare, documentele existente la dosarul cauzei, precum si
actele normative invocate de contestatoare si organul fiscal se retin urmatoarele :
In fapt- Doamna .. depune in data de ...Declaratia 200 privind veniturile
realizate din Romania pe anul ... inregistrata la A.F.P. ... sub nr. ...
Administratia Finantelor Publice a Municipiului ... ,conform prevederilor art.
84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
,emite Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoane
fizice pe anul ... nr.... prin care se stabileste de plata suma de..lei reprezentand diferente
de impozit anual de regularizat stabilite in plus,suma contestata in totalitate de doamna
... .
Cauza supusa solutionarii este de a stabili daca organele fiscale au incadrat
corect obiectul de activitate, respectiv transferul titlurilor de valoare ca fiind mai
mic de .. zile in conditiile in care contestatara sustine ca a detinut actiunile o perioada
mai mare de .. zile.
In drept-cauzei ii sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109 din 7
octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind

octombrie 2009,
data intrarii in vigoare : 01/01/2010) care la pct. 61. la articolul 67 alineatul (3),
literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) câştigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi
valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se impune cu o cotă de 1%, impozitul
reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Obligaţia
calculării, reţinerii şi virării impozitului reprezentând plata anticipată revine
intermediarilor, societăţilor de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de
titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau altor plătitori de venit, după
caz, la fiecare tranzacţie. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează la bugetul de
stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Pentru
tranzacţiile din anul fiscal contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei de impunere.
Impozitul anual datorat se stabileşte de către contribuabil astfel:
1. prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil,
determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrăinate sau
Codul fiscal(PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13
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răscumpărate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investiţii, începând
cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data
dobândirii;
2. prin aplicarea cotei de 1% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil,
determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstrăinate sau
răscumpărate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investiţii, începând
cu data de 1 ianuarie 2007, într-o perioadă mai mare de 365 de zile de la data
dobândirii;(.................).
Din analiza documentelor aflate la dosarul cauzei s-a constatat ca
Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania pe anul ... inregistrata la A.F.P.
.. sub nr. ..., nu este semnata de contribuabil.
Avand in vedere ca aceasta declaratie a stat la baza intocmirii deciziei
contestate, respectiv Decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate din
Romania de persoane fizice pe anul .. nr. ..., organul de solutionare a contestatiei a
solicitat contestatarei prin adresa nr. ..., ca in termen de ..zile de la primirea adresei sa
trimita o copie xerox a declaratiei mentionate mai sus.
Din confirmarea de primire nr. .. , se retine ca adresa mentionata a fost
primita de contestatara in data de .. dar pana in prezent nu a fost primit documentul
solicitat drept pentru care s-a trecut la solutionarea contestatiei in baza
documentelor aflate la dosarul cauzei.
Analizand Declaratia 200 privind veniturile realizate din Romania pe anul
.. inregistrata la A.F.P..sub nr. ...,anexata la dosarul cauzei, se retine ca la pct. II Date
privind veniturile realizate ,pe surse si categorii de venituri ,contestatoarea a bifat casuta
corespunzatoare transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile
mobiliare in cazul societatilor inchise, realizat in perioada ....
Spetei in cauza ii sunt aplicabile prevederile art. 82 al(1)(2)(3) cat si art. 84
din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile
ulterioare precizeaza :”
Art.82- Forma şi conţinutul declaraţiei fiscale
(1) Declaraţia fiscală se întocmeşte prin completarea unui formular pus la dispoziţie
gratuit de organul fiscal.
(2) În declaraţia fiscală contribuabilul trebuie să calculeze cuantumul obligaţiei
fiscale, dacă acest lucru este prevăzut de lege.
(3) Contribuabilul are obligaţia de a completa declaraţiile fiscale înscriind corect,
complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei
sale fiscale. Declaraţia fiscală se semnează de către contribuabil sau de către
împuternicit.”
Art.84- Corectarea declaraţiilor fiscale
(1) Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către contribuabil, din proprie iniţiativă, pe
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perioada termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale.
(2) Declaraţiile fiscale pot fi corectate ori de câte ori contribuabilul constată erori în
declaraţia iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative.
La pct. 81.1 din Hotararea nr. 1.050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală ,se precizeaza :”81.1. Declaraţiile fiscale pot fi corectate de către
contribuabili, din proprie iniţiativă, ori de câte ori constată erori în declaraţia
iniţială, prin depunerea unei declaraţii rectificative la organul fiscal competent.”
Tinand cont de faptul ca decizia de impunere anuala se stabileste de
organul fiscal in baza art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare ,care precizeaza ca:” (1) Impozitul anual
datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraţiei privind venitul
realizat, (....) ,se retine ca organul fiscal a procedat corect la intocmirea deciziei
anuale luand de baza declaratia 200 inregistrata la A.F.P. .. sub
nr. ...,a
contribuabilei ... care si-a bifat casuta corespunzatoare veniturilor din transferul
titlurilor de valoare mai mica de..de zile.
In concluzie ,contestatia cu privire la suma de .. lei reprezentand diferente
de impozit annual de regularizat stabilite in plus, se respinge ca neantemeiata in
conformitate cu prevederile pct.11.1 lit.a) din Ordinul nr. 2137/2011 privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:
‘’11.1. Contestaţia poate fi respinsă ca:
a) neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept
prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin
actul administrativ fiscal atacat’’
Pentru considerentele aratate in continutul deciziei si in temeiul prevederilor
art. 84 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile
ulterioare ,pct.11.1 lit.a) din Ordinul nr. 2137/2011 privind aprobarea Instrucţiunilor

pentru aplicarea titlului IX , art. 84 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare,pct. 61. la articolul 67 alineatul (3), literele a) şi
c) din Ordonanta de urgenta nr. 109 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal(PUBLICAT ÎN: MONITORUL
OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009, data intrarii in vigoare : 01/01/2010),

coroborate cu art. 205, art. 206, art. 209, art. 213 si art. 216 al(1) din Ordonanta
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala , republicata,se
DECIDE:
Art.1.-Respingerea contestatiei cu privire la Decizia de impunere anuala
pentru veniturile realizate din Romania de persoane fizice pe anul ... nr.... pentru
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suma totala de .. lei
stabilite in plus.

reprezentand diferente de impozit anual de regularizat

Art.2 -Prezenta decizie poate fi atacata la Tribunalul... in termen de 6 luni
de la comunicare.
DIRECTOR EXECUTIV,
...........................
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