
Aspecte privind impozitarea 

Impozitarea persoanelor fizice  
 
Se consideră câștig/pierdere din transferul titlurilor de participare la fondurile deschise, într-o 
anumită perioadă de timp, diferență pozitivă/negativă dintre prețul de răscumpărare și prețul de 
subscriere/cumpărare conform Codului Fiscal, articolul 66, punctul 2, indiferent de prevederile 
Codului Fiscal din momentul în care s-a făcut subscrierea.  

Începând cu 01 iulie 2010 caștigul obținut din transferul titlurilor de participare la fondurile 
deschise de investiții se impune cu o cotă de 16%. 
 
Până la sfârșitul lunii februarie a anului următor, NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. 
va calcula câștigul/pierderea pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil și va 
transmite către fiecare contribuabil, în scris, informaţiile privind totalul câștigurilor/pierderilor, 
pentru tranzacţiile efectuate în cursul fiecărui an. 

Până pe data de 25 mai a anului următor investitorii persoane fizice trebuie să depună 
declarația 212 la Administrația Fiscala de care aparțin. Declararea veniturilor este sarcina 
exclusiva a investitorilor. Formulare ale Declarației 212 sunt disponibile atât la 
administrațiile fiscale cât și pe site-ul de internet al Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.ro, secțiunea “Asistență contribuabili”, rubrica 
“Formulare și Programe Utile ->Toate formularele, cu explicații”.  

Impozitul anual datorat de investitorii persoane fizice pentru câștigul net anual impozabil 
se stabilește de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 84 din Codul Fiscal în 
vigoare, pe baza declaraţiei privind venitul realizat (Declarația 212)  

Pentru mai multe detalii consultați Extrasul din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

Impozitarea persoanelor juridice  

Pentru investitorii persoane juridice se aplică prevederile Legii 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Societatea de administrare nu calculează 
impozitul datorat de această categorie de investitori. 

 

 

Extras Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  

ART. 91 - Definirea veniturilor din investiții 

Veniturile din investiții cuprind: 
a) venituri din dividende; 



b) venituri din dobânzi; Norme metodologice 
c) câștiguri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente 

financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; Norme metodologice 
d) câștiguri din transferul aurului de investiții, definit potrivit legii; 
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. 

ART. 92 - Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare 

Sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în 
România sau în străinătate, următoarele: 

a) venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare 
derivate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenți români; 

b) veniturile din operațiuni cu instrumente financiare derivate, astfel cum sunt definite 
la art. 7 pct. 23, realizate printr-un intermediar, rezident fiscal român la care persoana 
fizică are deschis contul. 

ART. 94 - Determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, 
altele decât instrumentele financiare derivate, precum și din transferul aurului de 
investiții 

(1) Câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele 
financiare derivate și cele reglementate la alin. (2) - (6), reprezintă diferența 
pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/prețul de vânzare și valoarea lor 
fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacției și 
costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, 
dovedite cu documente justificative. Norme metodologice 

(2) În cazul tranzacțiilor cu acțiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul 
Programului de privatizare în masă, câștigul/pierderea se determină ca diferență 
pozitivă/negativă realizată între prețul de vânzare și valoarea fiscală, reprezentată de 
valoarea nominală a acestora. 

(3) În cazul tranzacțiilor cu titluri de participare dobândite la preț preferențial sau 
gratuit, în cadrul sistemului stock options plan, câștigul se determină ca diferență între 
prețul de vânzare și valoarea fiscală a acestora reprezentată de prețul de achiziție 
preferențial care include costurile aferente tranzacției. Pentru cele dobândite cu titlu 
gratuit valoarea fiscală este considerată egală cu zero. 

(4) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, 
câștigul/pierderea se determină ca diferență pozitivă/negativă între prețul de vânzare și 
valoarea fiscală, reprezentată de prețul de cumpărare, definit în norme aprobate prin 



instrucțiuni comune emise de președintele Autorității de Supraveghere Financiară și 
ministrul finanțelor publice. 

Pentru vânzarea în lipsă a valorilor mobiliare, câștigul/pierderea obținut/obținută de 
către contribuabilul care efectuează tranzacția de vânzare în lipsă se determină ca 
diferență pozitivă/negativă între prețul de vânzare în lipsă al valorilor mobiliare 
împrumutate și valoarea fiscală a valorilor mobiliare cu care se închide tranzacția de 
vânzare în lipsă, din care sunt scăzute costurile aferente operațiunii de împrumut al 
valorilor mobiliare și cele aferente tranzacțiilor. 

în cazul executării garanțiilor aferente valorilor mobiliare împrumutate și nerestituite 
la scadență câștigul/pierderea obținut/obținută de către contribuabilul creditor se 
determină ca diferență pozitivă/negativă între valoarea garanției și valoarea fiscală a 
valorilor mobiliare care trebuiau restituite. 

în cazul împrumutului de valori mobiliare, câștigul obținut de persoana fizică în calitate 
de creditor este reprezentat de comisionul aferent împrumutului, așa cum este prevăzut 
în contractul de împrumut, se consideră câștig obținut din transferul titlurilor de valoare 
și se impozitează în conformitate cu prevederile prezentului cod, în acest sens. 

(5) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la 
organismele de plasament colectiv câștigul/pierderea se determină ca diferență 
pozitivă/negativă între prețul de vânzare/răscumpărare și valoarea fiscală, reprezentată 
de prețul de cumpărare/subscriere/emisiune care include și cheltuielile de 
tranzacționare/subscriere, definite în norme aprobate prin instrucțiuni comune emise de 
președintele Autorității de Supraveghere Financiară și ministrul finanțelor publice. 

(6) Câștigul/pierderea din operațiuni cu aur de investiții, definit potrivit legii, reprezintă 
diferența pozitivă/negativă dintre prețul de vânzare și valoarea fiscală, care include și 
costurile aferente tranzacției. 

(7) Câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare dobândite prin schimb, 
inclusiv cu ocazia reorganizărilor, se determină la înstrăinarea ulterioară a acestora, ca 
fiind diferența pozitivă/negativă dintre prețul de vânzare și valoarea fiscală 
definită/stabilită potrivit prevederilor art. 32 și 33, după caz. 

(8) În cazul operațiunilor reglementate potrivit legii pentru excluderea/retragerea 
persoanelor fizice asociați/acționari, câștigul/pierderea se determină ca diferența între 
valoarea reprezentând drepturile cuvenite asociatului/acționarului cu luarea în calcul a 
datoriilor societății și valoare fiscală a titlurilor de valoare transferate. 

(9) Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei succesiuni, prețul de 
cumpărare/valoarea fiscală la momentul transferului ulterior o reprezintă prețul de 
achiziție plătit de deținătorul defunct dovedit cu documente justificative, al cărui 
moștenitor este persoana care dobândește titlurile de valoare în cauză, la care se adaugă 
cheltuielile aferente întocmirii actelor de succesiune. în cazul în care nu există documente 



pentru justificarea prețului de cumpărare/valoarea fiscală de către deținătorul defunct, 
valoarea fiscală este considerată zero. 

Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei donații, la momentul înstrăinării 
acestora, valoarea fiscală luată în calcul pentru determinarea câștigului este zero. 

(10) Determinarea câștigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât 
instrumentele financiare derivate, se efectuează, după caz, la data: 

a) încheierii tranzacției, pe baza documentelor justificative, de către intermediarul 
definit potrivit legislației în materie, rezident fiscal român, dacă operațiunea se efectuează 
prin intermediar; 

b) efectuării plăților prețului tranzacției, pe baza documentelor justificative, de către 
beneficiarul de venit dacă operațiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau 
intermediarul nu este rezident fiscal român; 

c) încheierii tranzacției de vânzare în lipsă, indiferent de modalitatea prin care se 
realizează decontarea acesteia, de către intermediar definit potrivit legislației în materie, 
rezident fiscal român, pe baza documentelor justificative, în cazul tranzacțiilor de vânzare 
în lipsă. 

Dacă intermediarul nu este rezident fiscal român, determinarea câștigului se 
efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative primite de la 
intermediarul rezident străin; 

d) la data plății comisionului aferent operațiunii de împrumut de valori mobiliare 
prevăzută în contractul de împrumut, în cazul operațiunii de împrumut de valori mobiliare. 

Determinarea câștigului se face de către intermediar, definit potrivit legislației în 
materie, pe baza documentelor justificative. Dacă operațiunea nu se efectuează printr-un 
intermediar sau intermediarul nu este rezident fiscal român, determinarea câștigului se 
efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative; 

e) la data stabilirii valorii de răscumpărat a titlurilor de participare, în cazul 
răscumpărării titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv, de către 
societățile de administrare a investițiilor, dacă acestea sunt rezidenți fiscali români. 

în cazul în care societatea de administrare a investițiilor este nerezidentă, obligația 
determinării câștigului/pierderii revine beneficiarului de venit; 

f) la momentul încheierii tranzacției, pe baza documentelor justificative, în cazul 
transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de 
plasament colectiv ca urmare a tranzacționării acestora pe piețe reglementate sau sisteme 
alternative de tranzacționare, de către intermediari, dacă aceștia sunt rezidenți fiscali 
români. 

în cazul în care intermediarul este nerezident, obligația determinării 
câștigului/pierderii revine beneficiarului de venit. 



(11) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă 
excedentul distribuțiilor în bani sau în natură peste aportul la capitalul social al persoanei 
fizice beneficiare. Se consideră venituri din lichidarea unei persoane juridice, din punct de 
vedere fiscal, și veniturile obținute în cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele 
decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părți din aporturi. Venitul impozabil 
reprezintă diferența între distribuțiile în bani sau în natură efectuate peste valoarea fiscală 
a titlurilor de valoare. Norme metodologice 

ART. 120 - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice - Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile 
estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate 

(1) Contribuabilii, care desfășoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual 
sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligați să depună la organul 
fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate 
de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă 
în anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an. 
Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reține la 
sursă. Norme metodologice 

(2) Contribuabilii, care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligați să depună 
declarația prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 
Fac excepție contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin 
reținere la sursă. 

(3) Asociațiile fără personalitate juridică, care încep o activitate în cursul anului fiscal 
sunt obligate să depună la organul fiscal competent Declarația privind veniturile estimate 
pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței 
fiscale, pentru venitul estimat a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la 
data producerii evenimentului. 

(4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum și cei 
pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar și care au optat pentru 
determinarea venitului net în sistem real depun declarația unică privind impozitul pe venit 
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător, în 
termenul prevăzut la alin. (1). 

(5) Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din 
activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem 
real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în 
suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune 
la organul fiscal competent declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 



sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii 
evenimentului. 

(6) Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul 
personal, altele decât veniturile din arendare și din închirierea în scop turistic a camerelor 
situate în locuințe proprietate personală, pentru care impunerea este finală, au obligația 
să completeze și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile 
sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului 
între părți și respectiv până la data de 25 mai, inclusiv a fiecărui an, pentru contractele în 
curs, în cazul celor care au încheiat contractele respective în anii anteriori. Pentru 
contractele în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea 
venitului net anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat 
de Banca Națională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declarația 
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 

(7) În situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul 
rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care 
determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) și în care 
chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul 
este recalculat de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit 
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Determinarea venitului anual se 
efectuează pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a 
României, din ziua precedentă celei în care se depune declarația unică privind impozitul 
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. 

(8) Contribuabilii/asociațiile fără personalitate juridică care încep o activitate în luna 
decembrie depun declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui de 
realizare a venitului. 

ACTE NORMATIVE 
 


