.

226

Num r de operator de date cu
caracter personal - 1067

DECLARA IE PRIVIND IMPOZITUL DATORAT
PE CÂ TIGUL DIN TRANSFERUL
TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECÂT TITLURILE
DE PARTICIPARE LA FONDURILE DESCHISE DE
INVESTI II I P
ILE SOCIALE

Ministerul Finan elor Publice
Agen ia National de Administrare
Fiscal

Declara ie rectificativ
Se completeaz cu X
în cazul declara iilor rectificative

Anul

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Nume

Ini iala
tat lui

Prenume

Cod numeric personal /Num r de
identificare fiscal

Adresa

Jude

Sector

Strada

Cod po tal

Localitate

Nr.

Telefon

Fax

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

E-mail

B. DATE PRIVIND CÂ TIGUL ANUAL DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE,
ALTELE DECÂT TITLURILE DE PARTICIPARE LA FONDURILE DESCHISE DE
INVESTI II I P
ILE SOCIALE I IMPOZITUL DATORAT
-lei -

1. Câ tig .............…………………………........…
2.Impozit datorat(rd.1x16%)……….....…………
C. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
Nume, prenume/ Denumire ....................................................................................................................................
Adresa: Jude .............Sector ................ Localitate ................................................................................................
Strada ............................................Nr. ............... Bloc ................ Scara ............... Etaj ..........Ap ............
Cod po tal ...............................Telefon ......................... Fax ....................... E-mail ................................
Cod de identificare fiscal

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.
Prezenta declara ie reprezint titlu de crean i produce efectele juridice ale in tiin rii de plat de la data depunerii acesteia,
în condi iile legii.
Semn tur contribuabil……………………….
Data …………………………………

Loc rezervat organului fiscal

Cod 14.13.01.13/11p

Semnatur reprezentant fiscal ...........................................................
Data ....................................................

Nr. înregistrare………………………….
Data ........................................................

INSTRUC IUNI
de completare a formularului 226 Declara ie privind impozitul datorat pe câ tigul
din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile
deschise de investi ii i p ile sociale
Cod 14.13.01.13/11p
Declara ia se completeaz
i se depune de c tre persoanele fizice care
realizeaz câ tiguri din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare,
altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investi ii i p ile sociale,
care au fost dobândite i înstr inate într-o perioad mai mica de 365 de zile i care au
obliga ia stabilirii,declar rii i vir rii impozitului, reprezentând plat anticipat în contul
impozitului pe câ tigul anual din astfel de tranzac ii.
Declara ia nu se completeaz de c tre persoanele care realizeaz venituri din
tranzac ionarea titlurilor dobândite gratuit în cadrul Programului de privatizare în mas
pentru care impunerea este final
i nici pentru veniturile realizate din înstr inarea
valorilor mobiliare în cazul societ ilor închise.
Termen de depunere:
-anual, pân la data de 25 ianuarie a anului urm tor pentru anul fiscal încheiat;
- ori de câte ori contribuabilul constat erori în declara ia anterioar , prin
completarea unei declara ii rectificative, situa ie în care se înscrie “X” în c su a special
prev zut în acest scop.
Declara ia se completeaz de c tre contribuabili sau de c tre reprezentan ii
fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, cite i corect toate datele prev zute de
formular, în dou exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal definit prin prezentul ordin;
- copia se pastreaz de c tre contribuabil.
Declara ia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul po tal,
prin scrisoare recomandat .
Declara ia se pune gratuit la dispozi ie contribuabilului, la solicitarea acestuia.
A. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI
Adresa - se completeaz adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal - se înscrie codul numeric
personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiec rui
contribuabil sau num rul de identificare fiscal atribuit de c tre Ministerul Finan elor
Publice cu ocazia înregistr rii fiscale, dup caz.
B. DATE PRIVIND CÂ TIGUL ANUAL DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE
VALOARE, ALTELE DECÂT TITLURILE DE PARTICIPARE LA FONDURILE
DESCHISE DE INVESTI II I P
ILE SOCILAE I IMPOZITUL DATORAT
rd.1 Câ tig - se înscrie câ tigul total rezultat din transferul titlurilor de valoare,
altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investi ii i p ile sociale,
care au fost dobândite i înstr inate într-o perioad mai mic de 365 de zile, la nivelul
unui an fiscal.
Câ tigul total rezultat din transferul titlurilor de valoare, altele decât titlurile de
participare la fondurile deschise de investi ii i p ile sociale se calculeaz prin
însumarea câ tigului rezultat, conform legii, pentru fiecare tranzac ie de astfel de titluri.
rd.2 Impozit datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de
16% asupra câ tigului (rd.1).
C. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
Se completeaz numai în cazul în care obliga iile de declarare se îndeplinesc de
tre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod de identificare fiscal - se înscrie codul de identificare fiscal
reprezentantului fiscal.

al

Caracteristici de tip rire, modul de difuzare,
de utilizare i p strare a formularelului
1. Denumire: Declara ie privind impozitul datorat pe câ tigul din transferul titlurilor de
valoare, altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investi ii i p ile
sociale
2. Cod: 14.13.01.13/11p
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tip rire:- se tip re te:(seturi)
-pe fa con inutul declara iei
-pe verso instruc iunile de completare
- se poate utiliza i echipament informatic
pentru editare i completare
5. Se difuzeaz : gratuit
6. Se utilizeaz la: declararea impozitului pe câ tigul din transferul titlurilor de valoare,
altele decât titlurile de participare la fondurile deschise de investi ii i p ile sociale,
care au fost dobândite i înstr inate într-o perioad mai mic de 365 de zile
7. Se întocme te în: 2 exemplare
de: contribuabil sau reprezentantul fiscal
8. Circul : - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin
- copia la contribuabil
9. Se arhiveaz : la dosarul contribuabilului.

