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MINISTERUL  FINAN�ELOR  PUBLICE 
DIREC�IA  GENERAL�  A  FINAN�ELOR  PUBLICE 
A  JUDE�ULUI  SUCEAVA 

 
 

 
DECIZIA NR. 125 

din 13.07.2006 
privind solu�ionarea contesta�iei formulat� de 

persoana fizic� ...................... 
…………………………. 

localitatea Suceava, jude�ul Suceava, 
înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 

sub nr. ……….. din ……… 
 
 

 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost  

sesizat� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Suceava prin adresa 
nr. …../…….., înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului 
Suceava sub nr. …./………., cu privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� 
......................, din localitatea Suceava, ……………….., jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� contest� m�surile stabilite prin Decizia de impunere 

nr………../……….. referitoare la obliga�iile suplimetare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Suceava, 
privind suma de ……….. lei, reprezentând impozit pe venitul din dobânzi. 

 
Contesta�ia a fost depus� în termenul prev�zut de art. 177 din  

Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�. 

 

Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 175 �i 
179 din Ordonan�a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, 
republicat�, Direc�ia  General�  a  Finan�elor  Publice  a  jude�ului  Suceava este 
învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
 
I. Persoana fizic� ...................... contest� Decizia de impunere nr. 

……./……….. referitoare la obliga�iile suplimetare stabilite de inspec�ia 
fiscal�, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Suceava, 
privind obliga�ia fiscal� în sum� de ……….. lei, reprezentând impozit pe 
venitul din dobânzi. 
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Contestatorul sus�ine c�, prin sentin�a civil� nr. ….., pronun�at� în 
�edin�a public� din ………….. a Judec�toriei Suceava, a fost îndrept��it la daune 
moratorii reprezentând dobânda legal� prev�zut� de art. 3 al O.G. 9/2000, 
calculat� pe perioada 06.11.2000-06.11.2003, pentru suma împrumutat� de 
………. USD familiei ………………….. 
 

Persoana fizic� afirm� c� prin raportul de inspec�ie fiscal� nr. 
………………. care a stat la baza emiterii Deciziei de impunere nr. 
………………, s-a stabilit c� aceasta datoreaz� suma de ………… lei, 
reprezentând impozit pe venitul din dobânzi (cota de impozit fiind de 16%) 
aferent� sumei de …. lei. 
 

Petentul men�ioneaz� c� nu este de acord cu cota de 16%, deoarece 
dobânda este aferent� perioadei 2000-2003, iar cota de impozitare de 16% se 
aplic� începând cu 01.01.2006. 
 

Persoana fizic� aduce ca argument faptul c� legea nu se aplic� 
retroactiv, iar pentru perioada 2000-2003, impozitul a fost de 1%. 

 
În concluzie, contestatorul solicit� reanalizarea raportului de inspec�ie 

fiscal� �i aplicarea reglemet�rilor din anul 2004, când sentin�a civil� a r�mas 
definitiv�. 
 
 

II. Prin Decizia de impunere nr. ………../………. referitoare la 
obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, emis� de 
Administra�ia Finan�elor Publice a Municipiului Suceava, s-a stabilit în 
sarcina persoanei fizice ...................... obliga�ia fiscal� impozit pe venitul din 
dobânzi de .......lei. 

 
În martie 2004 Judec�toria Suceava emite sentin�a civil� nr…….. 

pronun�at� în �edin�a public� din data de 16.03.2004. 
 
Cauza supus� solu�ion�rii a avut ca obiect plata de dobânzi aferente 

unui împrumut acordat de ...................... �i …………… persoanelor fizice 
…………….. 

 
Prin sentin�a civil� nr. ./………… se admite ac�iunea civil� privind pe 

reclaman�ii ...................... �i ……………… �i oblig� persoanele fizice 
…………………….. la plata c�tre reclaman�i a sumei de …………… lei 
dobând� legal�. 

 
Organul de control în Raportul de inspec�ie fiscal� contestat precizeaz� 

c� aceast� sentin�� a devenit definitiv� �i irevocabil� la data de …………. 
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Urmare a sesiz�rii nr. ………………. s-a emis Raportul de inspec�ie 
fiscal� nr. ………………….. în baza c�ruia s-a întocmit Decizia de impunere 
privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal� pentru 
persoana fizic� ....................... 

 
În raportul de inspec�ie fiscal� se precizeaz� c� din procesul verbal-

ofert� de plat� nr. …………, încheiat de c�tre Biroul individual executor 
judec�toresc - ……………., rezult� faptul c� la data de …………… s-a prezentat 
la acest birou numitul ......................, care a încasat pe baz� de semn�tur� de la 
executorul judec�toresc, în numerar, suma de ………….. lei reprezentând 
dobânda legal�. 

 
De aici a rezultat faptul c� numi�ii ...................... �i ………….. au 

ob�inut venituri impozabile din dobânzi în sum� de ………….. lei fiecare. 
 
Organul de inspec�ie a constatat c� persoana fizic� ...................... 

datoreaz� pentru veniturile ob�inute din dobânzi în sum� de ………….. lei, un 
impozit pe venit în sum� de .......lei, sum� care nu a fost achitat� pân� la data 
întocmirii raportului de inspec�ie fiscal�, motiv pentru care a emis Decizia de 
impunere nr. …………… privind obliga�iile fiscale suplimentare stabilite de 
inspec�ia fiscal�. 

 
 

III.  Din  analiza documentelor  existente  la  dosarul  cauzei  �i  
având  în  vedere  motiva�iile  petentei,  în  raport  cu  actele  normative  în  
vigoare  pentru  perioada  verificat�,  s-au  re�inut  urm�toarele: 

 
Referitor la suma de .......lei, reprezentând impozit pe venitul din 

dobânzi, Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava este 
învestit� s� se pronun�e dac� persoana fizic� ...................... datoreaz� aceast� 
sum�, în condi�iile în care organul fiscal a aplicat cota de impozit pe venitul 
din dobânzi de 16% pentru veniturile din dobânzi încasate în data de 
20.01.2006. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr. ……………… privind obliga�iile 

fiscale suplimentare stabilite de inspec�ia fiscal�, întocmit� de Administra�ia 
Finan�elor Publice a Municipiului Suceava, s-a stabilit în sarcina persoanei fizice 
...................... un impozit pe venitul din dobânzi datorat în sum� de .......lei. 

  
Aceast� decizie a avut la baz� Sentin�a civil� a Judec�toriei Suceava 

nr……………. �i Raportul de inspec�ie fiscal� nr. ………………. 
 

Suma de .......lei reprezentând impozit pe venitul din dobânzi datorat 
a rezultat prin aplicarea cotei de 16%, aplicabil� începând cu 01.01.2006, la suma 
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de ………………. lei reprezentând venituri din dobânzi, �inând cont de faptul c� 
încasarea venitului s-a realizat la data de 20.01.2006. 

 
În drept, în spe�� sunt aplicabile prevederile: 
 

��Art. 22, lit. c �i d din OG 92/2003 privind Codul de Procedur� Fiscal�, 
republicat� la data de 24.06.2004 �i republicat� din nou la data de 
26.09.2005, prevede: 

 
“Prin obliga�ii fiscale, în sensul prezentului cod, se în�elege: 
a) obliga�ia de a declara bunurile �i veniturile impozabile sau, dup� 

caz, impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general 
consolidat; 

b) obliga�ia de a calcula �i de a înregistra în eviden�ele contabile �i 
fiscale impozitele, taxele, contribu�iile �i alte sume datorate bugetului 
general consolidat; 

c) obliga�ia de a pl�ti la termenele legale impozitele, taxele, 
contribu�iile �i alte sume datorate bugetului general consolidat; 

d) obliga�ia de a pl�ti dobânzi �i penalit��i de întârziere, aferente 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor �i altor sume datorate bugetului general 
consolidat, denumite obliga�ii de plat� accesorii; 

e) obliga�ia de a calcula, de a re�ine �i de a înregistra în eviden�ele 
contabile �i de plat�, la termenele legale, impozitele �i contribu�iile care se 
realizeaz� prin stopaj la surs�; 

f) orice alte obliga�ii care revin contribuabililor, persoane fizice sau 
juridice, în aplicarea legilor fiscale”. 

 
Din acest text de lege se în�elege c� în cadrul raportului de drept 

material fiscal este prev�zut� obliga�ia de plat� la termenele legale a 
impozitelor, taxelor, contribu�iilor, precum �i a altor sume datorate bugetului 
general consolidat. 

 
Prin urmare, rezult� c� �i persoana fizic� ...................... avea obliga�ia 

de plat� la termenele legale a impozitului pe venitul din dobânzi. 
 

��Art. 39 din Ordonan�a de Urgen�� Nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
valabil� începând cu 01.01.2005, referitor la grupele de contribuabili care 
au obliga�ia de plat� a impozitului pe venit, prevede: 

 
 
“Urm�toarele persoane datoreaz� plata impozitului conform 

prezentului titlu �i sunt numite în continuare contribuabili: 
 a) persoanele fizice rezidente; 
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 b) persoanele fizice nerezidente care desf��oar� o activitate 
independent� prin intermediul unui sediu permanent în România; 

 c) persoanele fizice nerezidente care desf��oar� activit��i 
dependente în România; 

 d) persoanele fizice nerezidente care ob�in venituri prev�zute la 
art. 89”. 

 
��Art. 40 referitor la impozitul pe venitul din dobânzi, din ordonan�a privind 

modificarea Codului Fiscal prevede: 
 

ART. 40 
“Sfera de cuprindere a impozitului 
(1) Impozitul prev�zut în prezentul titlu, denumit în continuare 

impozit pe venit, se aplic� urm�toarelor venituri: 
a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în 

România, veniturilor ob�inute din orice surs�, atât din România, cât �i din 
afara României; 

b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prev�zute 
la lit. a), numai veniturilor ob�inute din România, care sunt impuse la 
nivelul fiec�rei surse din categoriile de venituri prev�zute la art. 41; 

c) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desf��oar� activitate 
independent� prin intermediul unui sediu permanent în România, venitului 
net atribuibil sediului permanent; 

d) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care desf��oar� activitate 
dependent� în România, venitului salarial net din aceast� activitate 
dependent�; 

e) în cazul persoanelor fizice nerezidente, care ob�in veniturile 
prev�zute la art. 39 lit. d), venitului determinat conform regulilor prev�zute 
în prezentul titlu, ce corespund categoriei respective de venit. 

(2) Persoanele fizice care îndeplinesc condi�iile de reziden�� 
prev�zute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau c) timp de 3 ani consecutiv vor fi 
supuse impozitului pe venit pentru veniturile ob�inute din orice surs�, atât 
din România, cât �i din afara României, începând cu al patrulea an fiscal”. 
 

Din articolele de mai sus se desprinde ideea c� persoanele fizice 
rezidente au obliga�ia de plat� a impozitului pe veniturile din orice surs�, atât în 
România cât �i în str�in�tate. 

 
Persoana fizic� ...................... este persoan� fizic� român�, care are 

domiciliul în România �i care a ob�inut venit din dobânzi �i prin urmare, aceasta 
trebuie s� pl�teasc� un impozit aferent venitului ob�inut. 
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��Art. 41 din aceea�i ordonan�� care s-a modificat prin art. 1 pct. 3 din Legea 
nr. 163 din  1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal: 

 
„Categorii de venituri supuse impozitului pe venit 
Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit 

prevederilor prezentului titlu, sunt urm�toarele: 
a) venituri din activit��i independente, definite conform art. 46; 
b) venituri din salarii, definite conform art. 55; 
c) venituri din cedarea folosin�ei bunurilor, definite conform art. 

61; 
d) venituri din investi�ii, definite conform art. 65; 
e) venituri din pensii, definite conform art. 68; 
f) venituri din activit��i agricole, definite conform art. 71; 
g) venituri din premii �i din jocuri de noroc, definite conform art. 

75; 
h) venituri din transferul propriet��ilor imobiliare, definite 

conform art. 77^1; 
i) venituri din alte surse, definite conform art. 78." 
 
Din articolul 41 rezult� care sunt categoriile supuse impozitului pe 

venit, între acestea reg�sindu-se �i veniturile din investi�ii. 
 

��Art. 65 din aceea�i ordonan�� enumer� care sunt veniturile din investi�ii: 
 

“Definirea veniturilor din investi�ii 
(1) Veniturile din investi�ii cuprind: 
a) dividende; 
b) venituri impozabile din dobânzi; 
c) câ�tiguri din transferul titlurilor de valoare; 
d) venituri din opera�iuni de vânzare-cump�rare de valut� la 

termen, pe baz� de contract, precum �i orice alte opera�iuni similare. 
e) venituri din lichidare/dizolvare f�r� lichidare a unei persoane 

juridice. Reprezint� titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de 
participare la un fond deschis de investi�ii sau alt instrument financiar 
calificat astfel de c�tre Comisia Na�ional� a Valorilor Mobiliare, precum �i 
p�r�ile sociale. 

(2) Veniturile impozabile din dobânzi sunt toate veniturile sub 
form� de dobânzi, altele decât: 

a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere �i la depuneri la 
casele de ajutor reciproc; 
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b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat, precum �i 
obliga�iunilor municipale, ale Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e �i ale altor 
entit��i emitente de obliga�iuni, care vizeaz� construc�ia de locuin�e. 

c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clien�ilor 
constituite în baza Legii nr. 541/2002 privind economisirea �i creditarea în 
sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare”. 

 
Din textele de lege mai sus men�ionate se în�elege c� în categoria 

veniturilor impozabile intr� veniturile din investi�ii, în care se cuprind �i 
veniturile din dobânzi, care sunt definite ca fiind toate veniturile sub form� de 
dobânzi, altele decât cele men�ionate la art. 65 alin. 2. 

 
Întrucât persoana fizic� ...................... a ob�inut venituri din dobânzi, 

iar aceste venituri se impoziteaz�, rezult� c� aceasta are obliga�ia de plat� a unui 
impozit aferent venitului ob�inut, respectiv impozit pe venitul din dobânzi. 
 

��Art. 43 din Ordonan�a de urgen�� Nr. 138 din 29 decembrie 2004 pentru 
modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, valabil 
începând cu 01.01.2005, prevede care sunt cotele de impozitare: 

 
Art. 43 
„Cotele de impozitare 
(1) Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile 

din: 
a) activit��i independente; 
b) salarii; 
c) cedarea folosin�ei bunurilor; 
d) pensii; 
e) activit��i agricole; 
f) premii; 
g) alte surse 

este de 16% aplicat� asupra venitului impozabil corespunz�tor fiec�rei surse 
din categoria respectiv�. 

(2) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit 
prev�zute în categoriile de venituri din investi�ii �i din jocuri de noroc”. 

 
Alin. 2 al acestui articol s-a modificat prin art. 1, pct. 5 din Legea 163 

din 01.06.2005 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 
138/2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, astfel: 
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"(2) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit 
prev�zute în categoriile de venituri din investi�ii, din jocuri de noroc �i din 
transferul propriet��ilor imobiliare." 

 
Se în�elege c�, începând cu 01.01.2005, respectiv, începând cu 

01.06.2005 fac excep�ie de la aplicarea cotei de impozitare de 16% asupra 
venitului impozabil cota de impozit prev�zut� pentru categoriile de venituri 
din investi�ii. 

 
��Art. 67 din Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004, în vigoare 

începând cu data de 01.01.2005, prevede: 
 

„Re�inerea impozitului din veniturile din investi�ii 
[…] (2) Veniturile sub form� de dobânzi se impun cu o cot� de 1% 

din suma acestora. Pentru veniturile sub form� de dobânzi, impozitul se 
calculeaz� �i se re�ine de c�tre pl�titorii de astfel de venituri la momentul 
înregistr�rii în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul 
dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul r�scump�r�rii, în cazul unor 
instrumente de economisire. În situa�ia sumelor primite sub form� de 
dobând� pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul 
impozitului datorat se efectueaz� la momentul pl��ii dobânzii. Virarea 
impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare înregistr�rii/r�scump�r�rii, în cazul unor 
instrumente de economisire, respectiv la momentul pl��ii dobânzii, pentru 
venituri de aceast� natur� pe baza contractelor civile. 

[…](4) Impozitul re�inut conform alin. (1) - (3) reprezint� impozit 
final pe venit, pentru venitul prev�zut la alineatul respectiv […]”. 
 

��Art. 1 alin. 14 din Legea 163 din 01.06.2005 privind aprobarea Ordonan�ei 
de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea �i completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal modific� alin. 2 al art. de mai sus 
astfel: 

 
"(2) Veniturile sub form� de dobânzi se impun cu o cot� de 10% 

din suma acestora, pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de 
economisire dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 
iunie 2005. Pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de 
economisire dobândite, contractele civile încheiate, a c�ror scaden�� este 
ulterioar� datei de 1 iunie 2005, în scop fiscal, data scaden�ei se asimileaz� 
cu data constituirii. Pentru veniturile sub form� de dobânzi, impozitul se 
calculeaz� �i se re�ine de c�tre pl�titorii de astfel de venituri la momentul 
înregistr�rii în contul curent sau în contul de depozit al titularului, în cazul 
dobânzilor capitalizate, respectiv la momentul r�scump�r�rii, în cazul unor 
instrumente de economisire. În situa�ia sumelor primite sub form� de 
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dobând� pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul 
impozitului datorat se efectueaz� la momentul pl��ii dobânzii. Virarea 
impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, pân� la data de 25 
inclusiv a lunii urm�toare înregistr�rii/r�scump�r�rii, în cazul unor 
instrumente de economisire, respectiv la momentul pl��ii dobânzii, pentru 
venituri de aceast� natur� pe baza contractelor civile." 
 

Din textele de lege de mai sus se desprinde concluzia c� începând cu 
01.01.2005, veniturile sub form� de dobânzi se impun cu o cot� de 1%, iar la data 
de 01.06.2005, cota de impozitare a venitului din dobânzi este de 10%. 

 
De asemenea, aceast� cot� se aplic� pentru împrumuturile acordate în 

baza contractelor civile, iar calculul impozitului datorat se efectueaz� la 
momentul pl��ii dobânzii. 

  
Art. 3 pct. 39 din Legea 163 din 01.06.2005 privind aprobarea 

Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 571/2003 prevede: 

 
(1) Prin derogare de la dispozi�iile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, prevederile prezentei ordonan�e de urgen�� 
intr� în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu urm�toarele 
excep�ii: 

a) începând cu 1 mai 2005: lit. a) a art. 42; alin. (2) al art. 43; lit. k) 
a alin. (4) al art. 55; art. 76; art. 77; 

b) începând cu 1 iunie 2005: lit. g) a art. 41; lit. g) a art. 42; lit. a) a 
alin. (2) al art. 65; alin. (1) al art. 66; alin. (4) �i (4^1) ale art. 66; alin. (2) al 
art. 67; lit. a), a^1), a^2), a^3), e), e^1) �i g) ale alin. (3) al art. 67; alin. (4) �i 
(5) ale art. 67; art. 77^1 - 77^3; alin. (3^1) al art. 83; lit. b) a alin. (4) al art. 
83; 

c) începând cu 1 ianuarie 2006: lit. c^1) a alin. (3) al art. 67. 
[…](4) Începând cu data de 1 ianuarie 2006, pentru calculul 

impozitului pe veniturile realizate de persoane fizice din investi�ii �i din 
transferul propriet��ilor imobiliare din patrimoniul personal, definite 
potrivit dispozi�iilor cap. V �i VIII^1 din titlul III, cota de impozit este de 
16%, cu excep�ia câ�tigurilor realizate din transferul titlurilor de valoare 
înstr�inate într-o perioad� mai mare de 365 de zile de la data dobândirii, 
pentru care se men�ine cota de 1% prev�zut� la art. 67 alin. (3) lit. e)[…]" 

 
Din textul acestui articol rezult� c� începând cu 01 iunie 2005 alin. (2) 

al art. 67 al Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea 
�i completarea Legii nr. 571/2003 nu se mai aplic�, acesta fiind modificat prin 
Legea 163 din 01.06.2005 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr. 138/2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003, cota de 
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impozitare modificându-se de la 1% (valabil începând cu 01.01.2005) la 10% 
(aplicabil începând cu 01.06.2005). 

 
De asemenea, alin. 4 al pct. 39 din Legea 163 din 01.06.2005 modific� 

cota de impozitare a impozitului pe venitul din investi�ii al persoanelor fizice de 
la 10% (valabil începând cu 01.06.2005) la 16% (aplicabil începând cu 
01.01.2006). 

 
Mai mult decât atât, art. 1, lit. B, alin. 9 din Hot�rârea nr. 610 din 23 

iunie 2005 pentru modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 
44/2004, introduce pct. 144^1 care înt�re�te aceast� afirma�ie: 

 
“[…]Cota de impozit de 16% se aplic� asupra venitului din 

dobând� ob�inut pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de 
economisire dobândite, contractele civile încheiate la 1 ianuarie 2006.[…]” 

 
Din acest text de lege se în�elege c� pentru contractele civile încheiate 

la 01.01.2006 cota de impozit care se aplic� asupra venitului din dobând� este de 
16%. 

 
Analizând textele de lege de mai sus, concluzia care se desprinde în 

ceea ce prive�te impozitarea veniturilor din dobânzi este c� pentru 
împrumuturile acordate în baza contractelor civile, calculul impozitului 
datorat se efectueaz� la momentul pl��ii dobânzii. 

 
Persoana fizic� ...................... a încasat suma de …………… lei 

reprezentând venituri din dobânzi la data de 20.01.2006. Prin urmare, dobânda a 
fost pl�tit� de c�tre pârâ�i la data de 20.01.2006 (dat� la care Sentin�a civil� nr. 
……………. a r�mas definitiv� �i irevocabil�), iar în conformitate cu art. 67 din 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004, modificat prin Legea 163 din 
01.06.2005 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004, 
pentru aceast� sum� reprezentând venituri din dobânzi, persoana fizic� 
...................... trebuie s� pl�teasc� un impozit pe venitul din dobânzi care se 
calculeaz� în momentul pl��ii sumei respective, adic� în acest caz la data de 
20.01.2006. 

 
Întrucât, începând cu data de 01.01.2006, cota de impozitare a 

veniturilor din dobânzi aprobat� prin lege este de 16%, iar momentul pl��ii sumei 
reprezentând dobânzi aferente împrumuturilor acordate este data de 20.01.2006, 
rezult� c� persoana fizic� are obliga�ia de plat� c�tre bugetul statului a unui 
impozit pe venitul din dobânzi rezultat prin aplicarea cotei de 16% asupra 
venitului �i calculat la data de 20.01.2006, astfel: 
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Venit din dobânzi = ………….. lei 
Cot� impozit         = 16% 
Impozit pe venit din dobânzi datorat = ………….. lei * 16% = .......lei. 
 
În concluzie, organul fiscal, fiind organ abilitat de lege pentru a putea 

recupera sumele datorate de societate bugetului de stat, a procedat corect 
stabilind acel impozit pe venit din dobânzi datorat bugetului, cota de impozitare 
stabilit� de lege, în vigoare în acel moment fiind de 16% �i drept urmare, 
contesta�ia urmeaz� s� se resping� ca neîntemeiat�. 

 
Pentru  considerentele  prezentate  în  con�inutul  deciziei  �i  în  

temeiul  prevederilor art. 22, lit. c �i d din OG 92/2003 privind Codul de 
Procedur� Fiscal�, republicat� la data de 24.06.2004 �i republicat� din nou la data 
de 26.09.2005, Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal,  art. 
39, 40, 41, 43, 65 �i 67 din Ordonan�a de Urgen�� Nr. 138 din 29 decembrie 2004 
pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 1, 
pct.1, 5, 12, 14 �i art. 3, pct. 39 din Legea nr. 163 din  1 iunie 2005 privind 
aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art.1 pct. 1 �i 5 din Legea 
Nr. 163 din  1 iunie 2005 privind aprobarea Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului 
nr. 138/2004 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, coroborate cu art. 186 din Codul de procedur� fiscal�, republicat� la data 
de 26.09.2005, art. 1, lit. B, alin. 9 din Hot�rârea nr. 610 din 23 iunie 2005 pentru 
modificarea �i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot�rârea Guvernului nr. 44/2004, 
se: 
 
 
 
 
 
 
 

DECIDE: 
 
 
 
 
 

 
1. Respingerea contesta�iei formulate de ...................... din  

………………………………….., localitatea Suceava, jude�ul Suceava, 
împotriva Deciziei de impunere nr. …………………….. referitoare la obliga�iile 
suplimentare, privind suma de .......lei, reprezentând impozit pe venitul din 
dobânzi ca neîntemeiat�. 
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Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 
luni de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 

 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
…………………….. 


