ROMANIA - Ministerul Economiei i Finan elor
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
CONSTANTA

Serviciul Solu ionare Contesta ii

DECIZIA nr. 80/10.11.2008
privind solu ionarea contesta iei formulate de
IONESCU ION
înregistrat la D.G.F.P. Constan a sub nr…….
Serviciul Solu ionare Contesta ii din cadrul D.G.F.P. Constan a a fost sesizat de c tre
Administra ia Finan elor Publice N vodari prin adresa nr……. din 10.10.2008, înregistrat la
D.G.F.P. Constan a sub nr……./10.10.2008, cu privire la contesta ia formulat de d-nul
IONESCU ION, CNP ………., domiciliat în N vodari, str…….., nr…, bl…., sc…, et…, ap….
Obiectul contesta iei îl reprezint impozitul pe venit în sum de ……. lei rezultat
din Decizia de impunere anual pentru veniturile realizate din România de persoanele
fizice pe anul 2007, nr……… din 18.06.2008, emis de A.F.P. N vodari.
Contesta ia a fost introdus de contribuabil, fiind îndeplinite prevederile art. 206(1) lit.e)
din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , i a fost depus în termenul
prev zut la art.207(1) din acela i act normativ.
Astfel, Decizia de impunere anual contestat emis în data de 18.06.2008, a fost predat
contribuabilului pe baz de semn tur în data de 08.10.2008 iar contesta ia a fost înregistrat la
A.F.P. N vodari sub nr……/09.10.2008.
Constatându-se c în spe sunt întrunite i celelalte condi ii de procedur prev zute la
art. 206 i 209(1) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal , republicat , Serviciul
Solu ionare Contesta ii din cadrul Direc iei Generale a Finan elor Publice Constan a are
competen a s solu ioneze pe fond cauza i s pronun e solu ia legal .
I. Prin cererea înregistrat la A.F.P. N vodari sub nr……/09.10.2008, contribuabilul
IONESCU ION contest impozitul pe venit de plat rezultat din Decizia de impunere anual
nr……. din 18.06.2008, sus inând c la calculul impozitului datorat pentru veniturile ob inute
din tranzac ii cu titluri de valoare în anul 2007, organul fiscal a luat în considerare numai câ tigul
în cuantum de ……. lei, ob inut din tranzac ionarea titlurilor de valoare de inute într-o perioad
mai mic de 365 zile, f r a ine cont de pierderea fiscal în cuantum de …….. lei, ob inut din
tranzac ionarea titlurilor de valoare de inute pe o perioad mai mare de 365 zile.
Drept urmare, consider c în situa ia în care din tranzac ionarea titlurilor de valoare în
anul 2007 a ob inut o pierdere total în sum de …….. lei, nu datora impozit pe venitul ob inut
din astfel de opera iuni.
II. Prin Decizia de impunere anual nr……. din 18.06.2008, organul fiscal din
cadrul A.F.P. N vodari a calculat impozitul datorat pentru câ tigul net în sum de …….. lei,
realizat din transferul titlurilor de valoare de inute mai pu in de 365 zile, declarat de contribuabil
prin Declara ia privind veniturile realizate în anul 2007, înregistrat sub nr……. din 23.04.2008.
În urma deducerii impozitului în sum de …….. lei, re inut de intermediarul pl titor de venit –
R……… S.A., a rezultat o diferen de impozit pe venit de plat în sum de ……. lei.
Pentru pierderea în cuantum de …….. lei, realizat din transferul titlurilor de valoare
de inute mai mult de 365 zile, declarat de contribuabil prin Declara ia privind veniturile
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realizate înregistrat sub nr……./23.04.2008, a fost întocmit Decizia de impunere nr…….. din
18.06.2008, f r a fi stabilite diferen e de impozit pe venit de plat .
III. Având în vedere actele i documentele existente la dosarul cauzei i motiva iile
petentului în raport de constat rile organului de inspec ie fiscal , inând cont de
dispozi iile legale aplicabile în spe , se re in urm toarele:
Spe a supus solu ion rii este dac impozitul pe venit în cuantum de …….. lei,
aferent câ tigurilor din transferul titlurilor de valoare, a fost stabilit în mod corect de c tre
organul fiscal din cadrul A.F.P. N vodari, prin Decizia de impunere anual pentru anul
2007, nr…….. din 18.06.2008.
În fapt, din documentele depuse la dosarul contesta iei rezult c în anul 2007
contribuabilul a realizat, din transferul titlurilor de valoare de inute mai pu in de 365 zile, un
câ tig net în sum de …….. lei, iar din transferul titlurilor de valoare de inute mai mult de 365
zile, o pierdere net în cuantum de …….. lei.
Prin Decizia de impunere anual nr…….. din 18.06.2008, organul fiscal din cadrul
A.F.P. N vodari a determinat impozitul aferent câ tigului net din transferul titlurilor de valoare
de inute mai pu in de 365 zile, prin aplicarea cotei de 16% asupra câ tigului realizat în sum de
…….. lei. inând cont de impozitul în cuantum de …….. lei, re inut la surs de intermediarul
pl titor de venit prin care s-au derulat aceste tranzac ii - societatea R………, a rezultat un
impozit pe venit de plat în cuantum de …….. lei.
Petentul contest impozitul rezultat sus inând c la calculul câ tigului net organul fiscal
nu a inut seama de pierderea în cuantum de …….. lei, ob inut din tranzac ionarea titlurilor de
valoare de inute mai mult de 365 zile, pentru care a emis distinct decizia de impunere nr…….
din 18.06.2008.
Petentul apreciaz c dac s-ar fi luat în considerare i aceast pierdere, rezultatul final
din tranzac ionarea titlurilor de valoare în anul 2007 ar fi o pierdere în cuantum de …….. lei,
pentru care nu datoreaz impozit pe venit.
În drept, calculul impozitului asupra veniturilor din investi ii este reglementat la art.67
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modific rile i complet rile ulterioare, unde se
precizeaz :
„ART. 67
(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) câ tigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decât p r ile sociale i
valorile mobiliare în cazul societ ilor închise, se impune cu o cot de 1%, impozitul re inut
constituind plat anticipat în contul impozitului anual datorat. Obliga ia calcul rii, re inerii i
vir rii impozitului reprezentând plata anticipat revine intermediarilor, societ ilor de
administrare a investi iilor în cazul r scump r rii de titluri de participare la fondurile deschise
de investi ii sau altor pl titori de venit, dup caz, la fiecare tranzac ie. Impozitul calculat i
re inut la surs se vireaz la bugetul de stat, pân la data de 25 inclusiv a lunii urm toare celei
în care a fost re inut. Pentru tranzac iile din anul fiscal contribuabilul are obliga ia depunerii
declara iei privind venitul realizat, pe baza c reia organul fiscal stabile te impozitul anual
datorat, respectiv impozitul anual pe care contribuabilul îl are de recuperat, i emite o decizie
de impunere anual , luându-se în calcul i impozitul re inut la surs , reprezentând plat
anticipat . Impozitul anual datorat se stabile te de organul fiscal competent astfel:
1.prin aplicarea cotei de 16% asupra câ tigului net anual al fiec rui contribuabil,
determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstr inate sau
r scump rate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investi ii, începând cu
data de 1 ianuarie 2007, într-o perioad mai mic de 365 de zile de la data dobândirii;
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2.prin aplicarea cotei de 1% asupra câ tigului net anual al fiec rui contribuabil,
determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare înstr inate sau
r scump rate, în cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investi ii, începând cu
data de 1 ianuarie 2007, într-o perioad mai mare de 365 de zile de la data dobândirii;[…]
(5)Pierderile rezultate din tranzac ionarea titlurilor de valoare, altele decât cele
prev zute la alin. (4), înregistrate în cursul anului fiscal, se compenseaz la sfâr itul anului
fiscal cu câ tigurile de aceea i natur realizate din tranzac ionarea titlurilor de valoare, altele
decât cele prev zute la alin. (4), în cursul anului respectiv. Dac în urma acestei compens ri
rezult o pierdere anual , aceasta nu se reporteaz .
(7) Impozitul anual de recuperat, prev zut la alin. (3) lit. a) i c), se stabile te de organul
fiscal competent ca diferen între impozitul reprezentând pl i anticipate efectuate în cursul
anului i impozitul anual datorat. Organul fiscal va restitui contribuabilului sumele datorate, în
termenul i condi iile stabilite de lege.
(8) În aplicarea prevederilor prezentului articol se utilizeaz norme privind
determinarea, re inerea i virarea impozitului pe câ tigul de capital din transferul titlurilor de
valoare ob inut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finan elor publice
i al pre edintelui Comisiei Na ionale a Valorilor Mobiliare”.
Prin Ordinul Nr.80 din 29 decembrie 2005 al pre edintelui Comisiei Na ionale a
Valorilor Mobiliare, publicat în M.Of. nr.94/2006, au fost aprobate Instruc iunile nr.12/2005
privind determinarea, re inerea i virarea impozitului pe câ tigul de capital rezultat din transferul
titlurilor de valoare, ob inut de persoanele fizice.Conform acestor instruc iuni:
„(1) Câ tigul net se determin la sfâr itul anului fiscal asupra întregului portofoliu
de inut de contribuabil în anul respectiv i reprezint diferen a pozitiv dintre câ tigurile i
pierderile ob inute pe categorii de venituri impozabile, diferen iate în func ie de cotele de
impozit, înregistrate în cursul anului ca urmare a transferurilor titlurilor de valoare.
(2) Pierderile se vor compensa din câ tigurile ob inute pe categorii de venituri
impozabile, diferen iate în func ie de cotele de impozit, fiecare pierdere fiind dedus din
categoria corespunz toare.
(3) Pierderea sau câ tigul net va eviden ia în mod distinct cele dou categorii de
pierderi/câ tiguri în func ie de cotele diferen iate de impozitare.
(7) Determinarea câ tigului net/pierderii nu este influen at de categoria de titluri de
valoare care a generat pierderea sau câ tigul i nici de num rul de intermediari prin care
contribuabilul a ob inut câ tiguri sau pierderi în cursul anului fiscal”.
Din contextul legal citat se re ine c determinarea câ tigului net/pierderii se efectueaz la
sfâr itul anului, distinct, pe categorii de venituri impozabile, diferen iate în func ie de perioada
de de inere i cotele de impozit aplicabile, în cazul de fa tranzac ii cu titluri de valoare de inute
mai mult de 365 zile i mai pu in de 365 zile, câ tigul net sau pierderea unei categorii de titluri
de valoare nefiind influen at de categoria de titluri de valoare care a generat pierdere sau câ tig.
În spe , câ tigul în cuantum de …….. lei ob inut din transferul titlurilor de valoare
de inute mai pu in de 365 zile, se impoziteaz cu o cot de 16% i nu poate fi influen at de
pierderea în cuantum de …….. lei, ob inut din transferul titlurilor de valoare de inute mai mult
de 365 zile, categorie distinct care, potrivit legii, se impoziteaz în mod diferit cu o cot de 1%.
Drept urmare, preten ia contribuabilului de a i se sc dea câ tigul în sum de ……. lei,
ob inut din transferul titlurilor de valoare de inute mai pu in de 365 zile, din pierderea în
cuantum de ……. lei realizat din transferul titlurilor de valoare de inute mai mult de 365 zile,
contravine dispozi iilor art.67 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal i instruc iunilor
privind determinarea, re inerea i virarea impozitului pe câ tigul de capital rezultat din transferul
titlurilor de valoare, ob inut de persoanele fizice, date în aplicarea acestuia, în spe fiind vorba
de dou categorii distincte de titluri de valoare, diferen iate în func ie de perioada de de inere i
cota de impozit.
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Pe cale de consecin , se re ine c organul fiscal a procedat în mod corect la determinarea
impozitului pe venit prin aplicarea cotei de 16% asupra câ tigului net în cuantum de …….. lei,
realizat din transferul titlurilor de valoare de inute mai pu in de 365 zile, motiv pentru care se va
respinge ca neîntemeiat legal contesta ia formulat de petent împotriva impozitului pe venit în
cuantum de ……. lei stabilit prin Decizia de impunere nr…….. din 18.06.2008.
Pentru considerentele ar tate i în temeiul art.210 i 216 alin.(1) din Codul de
procedur fiscal aprobat prin O.G. nr.92/2003, republicat , se:
DECIDE:
Respingerea ca neîntemeiat legal a contesta iei formulate împotriva Deciziei de
impunere anual pentru impozitul pe venit aferent anului 2007, emis de Administra ia
Finan elor Publice N vodari sub nr……… din data de 18.06.2008, pentru suma de ……. lei
impozit pe venit .
Prezenta decizie este definitiv în sistemul c ilor administrative de atac i poate fi atacat
la Tribunalul Constan a, în termen de 6 luni de la comunicare, în conformitate cu art.218 alin.(2)
din Codul de procedur fiscal , aprobat prin O.G. nr.92/2003 republicat în 2007, coroborat cu
art.11 alin.(1) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004.

DIRECTOR EXECUTIV,
BOGDAN IULIAN HU UC

C.S.

Adresa: B-dul I.Gh.Duca nr. 18, Constan a, cod po tal 900697
e-mail: contestatii@mfinante-ct.ro, www.mfinante-ct.ro
Tel./Fax: 0241/48 80 55

4

