
MINISTERUL FINANłELOR PUBLICE
AGENłIA NAłIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCAL Ă

DIRECłIA GENERALĂ A FINANłELOR PUBLICE A JUDE łULUI PRAHOVA 
Biroul Solu Ńionare Contesta Ńii

                             
                                                                                                                     
                                            DECIZIA  nr. 908 din 03 decembrie 2012

                                                                                                                              
               

Cu adresa nr. ......./.......2012,  înregistrată la DirecŃia Generală a FinanŃelor Publice
Prahova sub nr. ......./......2012, Administra Ńia Finan Ńelor Publice a Municipiului Ploie şti  a
înaintat dosarul contesta Ńiei  formulată de dl. P.M.  din ........, jud. Prahova, CNP ........, împotriva
Deciziei de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul
2011 nr....... din ..... 2012 întocmită de A.F.P.M. Ploieşti.

Obiectul contesta Ńiei  îl constituie suma totală de ....... lei  reprezentând diferenŃă de
impozit rezultată din regularizarea anuală.

Contesta Ńia a fost depus ă în termenul legal de 30 de zile  prevăzut de art.207 alin.(1)
din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, actualizată -Titlul IX “SoluŃionarea
contestaŃiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale”, respectiv actul atacat a fost
primit de contribuabil în data de .........2012, iar contestaŃia a fost depusă şi înregistrată la
A.F.P.M.  Ploieşti sub nr. ....../.......2012. 

Procedura fiind îndeplinită, s-a trecut la analiza pe fond a contestaŃiei.

I. Sus Ńinerile contestatorului sunt urm ătoarele:
"[...] contest prin prezenta decizia de impunere fiscală pentru veniturile realizate în anul 2011 deoarece banii

primiŃi prin tranzacŃia pe care am făcut-o nu au generat profit ci au fost necesari pentru acoperirea altor datorii.
În februarie 2011 a încetat ajutorul de şomaj rămânând practic fără niciun venit propriu. În iulie 2011 am fost

nevoit să vând prin EstInvest un nr. de acŃiuni deoarece singurul venit fiind pensia soŃiei am acumulat restanŃe la
plată la impozite, bănci, facturi utilităŃi şi întreŃinere. [...].

Având în vedere faptul că aceşti bani nu au generat profit vă rog să dispuneŃi anularea acestei datorii sau
amânarea la plată fără penalităŃi de întârziere până voi avea profitul propriu. [...]." 

II. Din analiza documentelor anexate dosarului cauz ei, precum şi având în vedere
prevederile legale în vigoare din perioada analizată, au rezultat următoarele:

În fapt, în anul 2011 dl. P.M. a realizat un câştig net anual din transferul valorilor mobiliare
şi al instrumentelor financiare derivate deŃinute în portofoliu în sumă de ........ lei, aşa cum rezultă
din Fişa de portofoliu pe anul fiscal 2011 emisă de S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focşani.

În baza DeclaraŃiei privind veniturile realizate din România pe anul 2011, depusă de
contribuabil la A.F.P.M. Ploieşti, unde a fost înregistrată sub nr......./......2012, organul fiscal
teritorial a emis Decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de
persoanele fizice pe anul 2011 nr........ din .........2012, prin care s-a stabilit o diferenŃă de impozit
anual de plată în sumă de ....... lei (....... lei câştig net anual x 16%).

     Dl. P.M. contestă obligaŃia de plată a sumei de ........ lei reprezentând diferenŃă de impozit
pe venit aferentă anului 2011, susŃinând că banii primiŃi prin tranzacŃia realizată nu au generat
profit, ci au fost necesari pentru acoperirea unor datorii reprezentând impozite, rate la bănci,
facturi de utilităŃi şi întreŃinere, din februarie 2011 neavând practic niciun venit propriu.

În drept, Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările şi completările
ulterioare, precizează următoarele:

"Art. 41. - Categorii de venituri supuse impozitului pe venit
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Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunt următoarele: [...]
    d) venituri din investiŃii, definite conform art. 65; [...].
    Art.65. - Definirea veniturilor din investiŃii

(1) Veniturile din investiŃii cuprind: [...]
c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare definite potrivit prevederilor art.7; [...].
Art.801. - Stabilirea câştigului net anual impozabil
(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părŃile sociale şi valorile

mobiliare în cazul societăŃilor închise, se determină ca diferenŃă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii
fiscali anteriori. [...].

Art.83. - DeclaraŃia privind venitul realizat [...]
(2) DeclaraŃia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare

an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete
anuale, generat/generată de:

a) transferuri de titluri de valoare, altele decât părŃile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăŃilor închise;  

Art.84. - Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza declaraŃiei privind venitul

realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecăruia din următoarele: [...]
    b) câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părŃile sociale şi valorile
mobiliare, în cazul societăŃilor închise; [...].

(8) DiferenŃele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere anuale se plătesc în termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează
sumele stabilite potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanŃelor bugetare."
    

* Având în vedere cele prezentate mai sus, rezult ă urm ătoarele :

Câştigurile realizate din transferul titlurilor de valoare reprezintă, potrivit prevederilor art.
41 din Codului fiscal, venituri din investiŃii, supuse impozitului pe venit, pentru care, conform art.
83 alin.(2) din Codul fiscal, contribuabilii care obŃin astfel de venituri au obligaŃia de a depune o
declaraŃie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, în vederea calculării, de
către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, a
venitului/câştigului net anual impozabil şi a impozitului pe venitul anual. Conform art.84 din Codul
fiscal, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net anual impozabil
din anul fiscal respectiv.

În baza acestor prevederi, dl. P.M. a depus la A.F.P.M. Ploieşti DeclaraŃia privind
veniturile realizate din România pe anul 2011 înregistrată la organul fiscal sub nr...... din
........2012, prin care a declarat un câştig net anual pe anul 2011 în sumă de ..... lei.

FaŃă de cele prezentate mai sus, rezultă că a fost corect întocmită Decizia de impunere
anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice pe anul 2011 nr......... din
.......2012 emisă de A.F.P.M. Ploieşti, prin care s-a stabilit o diferenŃă de impozit rezultată din
regularizarea anuală stabilită în plus (de plată) în sumă de ........ lei, această sumă fiind legal
datorată bugetului general consolidat de către dl. P.M..

Precizăm că impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice se realizează în
conformitate cu prevederile titlului III "Impozitul pe venit" din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în legislaŃie nefiind prevăzută compensarea
veniturilor/câştigurilor realizate de un contribuabil cu eventualele datorii pe care acesta le are
către diverse instituŃii.

De asemenea, D.G.F.P. Prahova, prin Biroul SoluŃionare ContestaŃii, nu este abilitată să
aprobe amânarea la plată a impozitului pe venit, fără penalităŃi de întârziere, până ce
contribuabilul va avea venituri proprii, aşa cum se solicită în contestaŃie. Potrivit art.84 alin.(8) din
Codul fiscal, mai sus citat, diferenŃele de impozit rămase de achitat conform deciziei de
impunere anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de
impunere, iar după expirarea acestui termen organul fiscal teritorial are dreptul să calculeze
dobânzi şi penalităŃi de întârziere pentru neplata impozitului pe venit, conform prevederilor
art.119 din Codul de procedură fiscală, actualizat.

2



Având în vedere cele prezentate mai sus, se va respinge ca neîntemeiat ă contesta Ńia
formulată pentru diferenŃa de impozit rezultată din regularizarea anuală în sumă de ....... lei .

III. Concluzionând analiza pe fond a contesta Ńiei  formulată de dl. P.M. din ......., în
conformitate cu prevederile art. 216 alin.(1) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură
fiscală, actualizată, se

                      D E C I D E :

1. Respingerea ca neîntemeiat ă a contesta Ńiei formulată pentru suma de ........ lei
reprezentând diferenŃă de impozit rezultată din regularizarea anuală.

2. Conform prevederilor art.218 alin.(2) din O.G. nr. 92/2003, actualizată şi ale art.11
alin.(1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prezenta decizie poate fi atacată
la Tribunalul Prahova în termen de 6 luni de la data primirii.

                          DIRECTOR EXECUTIV,
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