Extras din prevederile
Codului Fiscal si din Normele metodologice ale Codului Fiscal

CODUL FISCAL
CAPITOLUL V: Venituri din investitii
Art. 91: Definirea veniturilor din investiţii
Veniturile din investiţii cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
Norme metodologice
prevederi din punctul 22 ., alin.( 1 ) din titlul IV , capitolul V , sectiunea 1 (Norme Metodologice din
2016) la data 2016-01-13 pentru Art. 91 , litera B . din titlul IV , capitolul V
[-]
(1) În aplicarea art. 91 lit. b) din Codul fiscal sunt considerate venituri din dobânzi, fără a fi limitate,
următoarele:
a) dobânzi obţinute din obligaţiuni;
b) dobânzi obţinute pentru conturile curente, conturi escrow, depozitele la vedere, colaterale şi la
termen, inclusiv la certificatele de depozit;
c) suma primită sub forma de dobândă pentru împrumuturile acordate;
d) dobânzi obţinute din instrumente alternative de investire de tipul structurilor (depozite structurate)
în care este legat un instrument derivat cu un depozit;
e) alte venituri obţinute din deţinerea de titluri de creanţă.

c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare,
inclusiv instrumente financiare derivate;
c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
Norme metodologice
prevederi din punctul 22 ., alin.( 2 ) din titlul IV , capitolul V , sectiunea 1 (Norme Metodologice din
2016) la data 2016-01-13 pentru Art. 91 , litera C . din titlul IV , capitolul V
[-]
(2) În aplicarea art. 91 lit. c) din Codul fiscal în cadrul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate
pe piaţa la buna înţelegere (OTC) se includ, fără a se limita, următoarele:
a) forward pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă;
b) swap pe cursul de schimb;
c) swap pe rata dobânzii;
d) opţiuni pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă;
e) opţiuni pe rata dobânzii;
f) opţiuni pe acţiuni sau indici bursieri;
g) opţiuni pe alte active suport (de exemplu: mărfuri);
h) opţiuni binare;
i) forward rate agreement;
j) swap pe acţiuni;
k) sau orice combinaţii ale acestora.
Pentru scopuri fiscale, sunt induse în categoria instrumentelor financiare derivate tranzacţionate pe
piaţa la buna înţelegere (OTC) şi tranzacţiile în marjă.

d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.
Art. 92: Definirea veniturilor din România din transferul titlurilor de valoare
În cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, astfel cum sunt
definite la art. 7 pct. 41, emise de rezidenţi români, sunt considerate ca fiind obţinute din
România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate.
Art. 93: Venituri neimpozabile
(1) Nu sunt venituri impozabile următoarele:
a) veniturile realizate din deţinerea şi transferul instrumentelor financiare care atestă datoria
publică a statului, precum şi a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv din operaţiunile de
tip repo şi reverse/repo cu aceste instrumente, indiferent de piaţa/locul de tranzacţionare unde
are loc operaţiunea;
b) venituri repartizate membrilor caselor de ajutor reciproc în funcţie de fondul social deţinut;
c) veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea de
către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.
Acelaşi regim fiscal se aplică şi veniturilor realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise
de Fondul Proprietatea, de către moştenitorii titlurilor de conversie sau acţiunilor dobândite
înainte de prima tranzacţionare;
d) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele îndreptăţite potrivit legii,
titularii iniţiali aflaţi în evidenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau
moştenitorii acestora.
(2) Nu generează venituri impozabile următoarele:
a) transferul de titluri de valoare şi/sau aur financiar la momentul dobândirii acestora cu titlu
de moştenire ori donaţie;
b) transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/părţilor sociale, în
următoarele situaţii:
(i)ieşirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv, inclusiv în cazul celor operate
de către depozitarul central, potrivit legislaţiei pieţei de capital;
(ii)transferurile între soţi;
c) acordarea şi valorificarea prin orice modalitate a punctelor primite drept măsuri
compensatorii, de către titularii drepturilor de proprietate, foşti proprietari sau moştenitorii
acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea
procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;
d) conversia certificatelor de depozit în acţiuni suport/drepturi de alocare suport şi a
acţiunilor/drepturilor de alocare în certificate de depozit în conformitate cu prevederile
legislaţiei în materie privind acţiunile suport pentru certificatele de depozit;
e) acordarea valorilor mobiliare sub forma drepturilor de preferinţă în conformitate cu
prevederile legislaţiei în materie, inclusiv subscrierea;

f) distribuirea de titluri de participare noi, definite la art. 7, sau majorarea valorii nominale a
titlurilor de participare existente, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor
sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de valoare, efectuată de
o persoană juridică unui participant la persoana juridică, drept consecinţă a deţinerii unor
titluri de participare la acea persoană juridică;
g) distribuirea în bani sau în natură, efectuată ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi,
cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
h) distribuirea de prime de emisiune, proporţional cu partea ce îi revine fiecărui participant la
persoana juridică;
i) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la purtător în acţiuni
nominative, a acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă, a unei categorii de obligaţiuni în altă
categorie sau în acţiuni, în conformitate cu prevederile legislaţiei în materie;
j) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul transferului ca efect al
împrumutului de valori mobiliare conform legislaţiei aplicabile, de la cel care le dă cu
împrumut, denumit creditor, respectiv la cel care are obligaţia să le returneze, denumit debitor,
precum şi la momentul restituirii valorilor mobiliare împrumutate;
k) transferurile de proprietate asupra valorilor mobiliare la momentul constituirii de garanţii
în legătură cu împrumutul de valori mobiliare, conform legislaţiei aplicabile;
l) operaţiunile efectuate în condiţiile prevăzute la art. 32 şi 33;
m) aportul în natură reprezentând acţiuni emise de societăţi/părţi sociale, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 94: Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât
instrumentele financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar
(1) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare, altele decât instrumentele financiare
derivate şi cele reglementate la alin. (2)-(6), reprezintă diferenţa pozitivă/negativă realizată
între valoarea de înstrăinare/preţul de vânzare şi valoarea lor fiscală, după caz, pe tipuri de
titluri de valori, care include costurile aferente tranzacţiei şi costuri legate de transferul de
proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite cu documente justificative.
(2) În cazul tranzacţiilor cu acţiuni primite de persoanele fizice cu titlu gratuit, în cadrul
Programului de privatizare în masă, câştigul/pierderea se determină ca diferenţă
pozitivă/negativă realizată între preţul de vânzare şi valoarea fiscală, reprezentată de valoarea
nominală a acestora.
(3) În cazul tranzacţiilor cu acţiuni dobândite la preţ preferenţial sau gratuit, în cadrul
sistemului stock options plan, câştigul se determină ca diferenţă între preţul de vânzare şi
valoarea fiscală a acestora reprezentată de preţul de achiziţie preferenţial care include costurile
aferente tranzacţiei. Pentru cele dobândite cu titlu gratuit valoarea fiscală este considerată
egală cu zero.
(4) În cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare, câştigul/pierderea
se determină ca diferenţă pozitivă/negativă între preţul de vânzare şi valoarea fiscală,
reprezentată de preţul de cumpărare, definit în norme aprobate prin instrucţiuni comune
emise de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ministrul finanţelor publice.
Pentru vânzarea în lipsă a valorilor mobiliare, câştigul/pierderea obţinut/obţinută de către
contribuabilul care efectuează tranzacţia de vânzare în lipsă se determină ca diferenţă

pozitivă/negativă între preţul de vânzare în lipsă al valorilor mobiliare împrumutate şi
valoarea fiscală a valorilor mobiliare cu care se închide tranzacţia de vânzare în lipsă, din care
sunt scăzute costurile aferente operaţiunii de împrumut al valorilor mobiliare şi cele aferente
tranzacţiilor.
În cazul executării garanţiilor aferente valorilor mobiliare împrumutate şi nerestituite la
scadenţă câştigul/pierderea obţinut/obţinută de către contribuabilul creditor se determină ca
diferenţă pozitivă/negativă între valoarea garanţiei şi valoarea fiscală a valorilor mobiliare care
trebuiau restituite.
În cazul împrumutului de valori mobiliare, câştigul obţinut de persoana fizică în calitate de
creditor este reprezentat de comisionul aferent împrumutului, aşa cum este prevăzut în
contractul de împrumut, se consideră câştig obţinut din transferul titlurilor de valoare şi 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 câştigul/pierderea se determină ca diferenţă pozitivă/negativă între
preţul de vânzare/răscumpărare şi valoarea fiscală, reprezentată de preţul de
cumpărare/subscriere/emisiune care include şi cheltuielile de tranzacţionare/subscriere,
definite în norme aprobate prin instrucţiuni comune emise de preşedintele Autorităţii de
Supraveghere Financiară şi ministrul finanţelor publice.
(6) Câştigul/pierderea din operaţiuni cu aur financiar, definit potrivit legii, reprezintă diferenţa
pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi valoarea fiscală, care include şi costurile aferente
tranzacţiei.
(7) Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare dobândite prin schimb, inclusiv cu
ocazia reorganizărilor, se determină la înstrăinarea ulterioară a acestora, ca fiind diferenţa
pozitivă/negativă dintre preţul de vânzare şi valoarea fiscală definită/stabilită potrivit
prevederilor art. 32 şi 33, după caz.
(8) În cazul operaţiunilor reglementate potrivit legii pentru excluderea/retragerea persoanelor
fizice asociaţi/acţionari, câştigul/pierderea se determină ca diferenţa între valoarea
reprezentând drepturile cuvenite asociatului/acţionarului cu luarea în calcul a datoriilor
societăţii şi valoare fiscală a titlurilor de valoare transferate.
(9) Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei succesiuni, preţul de
cumpărare/valoarea fiscală la momentul transferului ulterior o reprezintă preţul de achiziţie
plătit de deţinătorul defunct dovedit cu documente justificative, al cărui moştenitor este
persoana care dobândeşte titlurile de valoare în cauză, la care se adaugă cheltuielile aferente
întocmirii actelor de succesiune. În cazul în care nu există documente pentru justificarea
preţului de cumpărare/valoarea fiscală de către deţinătorul defunct, valoarea fiscală este
considerată zero.
Pentru titlurile de valoare dobândite în urma unei donaţii, la momentul înstrăinării acestora,
valoarea fiscală luată în calcul pentru determinarea câştigului este zero.
(10) Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele decât
instrumentele financiare derivate, se efectuează, după caz, la data:
a) încheierii tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, de către intermediarul definit
potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român, dacă operaţiunea se efectuează prin
intermediar;

b) efectuării plăţilor preţului tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, de către
beneficiarul de venit dacă operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau
intermediarul nu este rezident fiscal român;
c) încheierii tranzacţiei de vânzare în lipsă, indiferent de modalitatea prin care se realizează
decontarea acesteia, de către intermediar definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal
român, pe baza documentelor justificative, în cazul tranzacţiilor de vânzare în lipsă.
Dacă intermediarul nu este rezident fiscal român, determinarea câştigului se efectuează de
către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative primite de la intermediarul
rezident străin;
d) la data plăţii comisionului aferent operaţiunii de împrumut de valori mobiliare prevăzută
în contractul de împrumut, în cazul operaţiunii de împrumut de valori mobiliare.
Determinarea câştigului se face de către intermediar, definit potrivit legislaţiei în materie, pe
baza documentelor justificative. Dacă operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau
intermediarul nu este rezident fiscal român, determinarea câştigului 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 societăţile de
administrare a investiţiilor, dacă acestea sunt rezidenţi fiscali români.
În cazul în care societatea de administrare a investiţiilor este nerezidentă, obligaţia
determinării câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit;
f) la momentul încheierii tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, în cazul transferului
dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv
ca urmare a tranzacţionării acestora pe pieţe reglementate sau sisteme alternative de
tranzacţionare, de către intermediari, dacă aceştia sunt rezidenţi fiscali români.
În cazul în care intermediarul este nerezident, obligaţia determinării câştigului/pierderii
revine beneficiarului de venit.
(11) Venitul impozabil realizat din lichidarea unei persoane juridice reprezintă excedentul
distribuţiilor 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, şi veniturile obţinute în cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât cele
primite ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi. Venitul impozabil reprezintă diferenţa
între distribuţiile în bani sau în natură efectuate peste valoarea fiscală a titlurilor de valoare.
Norme metodologice
prevederi din punctul 23. din titlul IV, capitolul V, sectiunea 2 (Norme Metodologice din 2016) la
data 13-Jan-2016 pentru Art. 94 din titlul IV, capitolul V
(1) În cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate în valută, prevăzute la art. 94 din Codul fiscal,
cursul de schimb valutar utilizat în vederea determinării câştigului şi a impozitului aferent este cursul
de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ziua determinării
câştigului.
(2) În sensul art. 94 alin. (11) în cazul lichidării unei persoane juridice, la transmiterea universală a
patrimoniului societăţii către asociaţi/acţionari activele din situaţiile financiare vor fi evaluate la
valoarea justă, respectiv preţul de piaţă.
Baza impozabilă în cazul lichidării unei persoane juridice se stabileşte astfel:
a) determinarea sumei reprezentând diferenţa între valoarea elementelor de activ şi sumele
reprezentând datoriile societăţii;

b) determinarea excedentului sumei stabilite la lit. a) peste aportul la capitalul social al persoanei fizice
beneficiare.

Art. 95: Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate
(1) Câştigul/pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate reprezintă diferenţa
pozitivă/negativă dintre veniturile realizate din poziţiile închise începând din prima zi de
tranzacţionare a anului fiscal şi până în ultima zi de tranzacţionare a acestuia (inclusiv) şi
cheltuielile aferente acestor poziţii, evidenţiate în cont, pentru fiecare tip de contract şi
scadenţă, indiferent dacă acesta a ajuns sau nu la scadenţă. În cazul instrumentelor financiare
derivate ce prevăd decontări periodice între părţi, fără închiderea poziţiei, în cadrul unui an
fiscal, câştigul/pierderea din operaţiuni cu astfel de instrumente financiare reprezintă
diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile realizate cu ocazia decontărilor periodice şi
cheltuielile aferente, evidenţiate în cont.
(2) Determinarea câştigului/pierderii din operaţiuni cu instrumentele financiare derivate se
face de către intermediar, aşa cum este definit de legislaţia în materie, rezident fiscal român, la
sfârşitul anului fiscal, cumulat, pentru toate instrumentele financiare derivate, pe bază de
documente justificative, dacă operaţiunile se efectuează prin intermediar. Dacă operaţiunea
nu se efectuează printr-un intermediar, determinarea câştigului se efectuează anual cumulat,
la sfârşitul anului fiscal, de către beneficiarul de venit, pe bază de documente justificative.
(3) Veniturile realizate din operaţiuni cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate
reprezintă încasările efective din toate aceste operaţiuni, cu poziţii închise, realizate în cursul
unui an fiscal şi evidenţiate în contul beneficiarului de venit, mai puţin încasările de principal.
(4) Cheltuielile aferente operaţiunilor cu poziţii închise cu instrumente financiare derivate
reprezintă plăţile aferente acestor poziţii închise efectuate în cursul unui an fiscal şi evidenţiate
în contul beneficiarului de venit, inclusiv costurile aferente tranzacţiilor, mai puţin plăţile de
principal.
(5) Determinarea câştigului/pierderii se efectuează la sfârşitul anului fiscal, cumulat, pentru
instrumente financiare derivate, în cazul poziţiilor închise în anul respectiv, de către
intermediar definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român dacă operaţiunea se
efectuează prin intermediar.
Dacă operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau intermediarul nu este rezident
fiscal român, determinarea câştigului se efectuează anual cumulat la sfârşitul anului fiscal, în
cazul poziţiilor închise în anul respectiv de către beneficiarul de venit.
Norme metodologice
prevederi din punctul 24. din titlul IV, capitolul V, sectiunea 3 (Norme Metodologice din 2016) la
data 13-Jan-2016 pentru Art. 95 din titlul IV, capitolul V
(1) Câştigul/pierderea obţinută din operaţiuni de tip repo/reverse repo care au la bază transferul
instrumentelor financiare derivate se determină conform regulilor de la art. 95 din Codul fiscal.
(2) Venitul realizat din operaţiuni cu instrumente financiare derivate îl reprezintă încasările efective
din toate aceste operaţiuni realizate în cursul unui an şi evidenţiate în contul contribuabilului din aceste
operaţiuni, mai puţin încasările de principal.
Costurile aferente tranzacţiei reprezintă plăţile efective din toate aceste operaţiuni realizate în cursul
unui an şi evidenţiate în contul contribuabilului din aceste operaţiuni, mai puţin plăţile de principal.

Prima încasată în cadrul opţiunilor încheiate pe pieţe la buna înţelegere (OTC) se include în veniturile
realizate, iar prima plătită se include în costurile aferente.
În cazul contractelor forward pe cursul de schimb fără livrare la scadenţă, baza de impozitare o
reprezintă diferenţă favorabilă dintre cursul forward la care se încheie tranzacţia iniţială şi cursul
spot/forward la care tranzacţia se închide printr-o operaţiune legată de sens contrar, multiplicată cu
suma contractului şi evidenţiată ca atare în contul clientului la închiderea tranzacţiei.
Schimbul valutar la vedere sau la termen nu este inclus în operaţiuni cu instrumente financiare
derivate, dacă prin natura lor aceste tranzacţii nu sunt asimilate contractelor forward sau opţiuni pe
cursul de schimb fără livrare la scadenţă.
În cazul tranzacţiilor în marjă, câştigul/pierderea din aceste tranzacţii reprezintă diferenţa
pozitivă/negativă realizată între preţul de vânzare şi preţul de cumpărare evidenţiată în contul de
marjă al beneficiarului de venit, diminuată cu costurile aferente tranzacţiei dovedite prin documente
justificative.
Pentru opţiunile cu profit fix (binare), în cazul în care opţiunea se exercită, baza de impozitare o
reprezintă diferenţa favorabilă dintre suma încasată/plătită în urma exercitării opţiunii şi prima
plătită/încasată pentru cumpărarea/vânzarea opţiunii. În cazul în care opţiunea nu se exercită, baza
impozabilă o reprezintă suma încasată pentru vânzarea opţiunii.

Art. 96: Determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor de
valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, precum şi din transferul aurului
financiar
(1) Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină ca diferenţă între câştigurile şi
pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la începutul anului din
transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit
legii.
La determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul şi costurile
aferente tranzacţiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacţii.
(2) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice, depusă potrivit prevederilor art. 122..
(3) Intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii
autoadministrate, care efectuează tranzacţiile prevăzute la art. 94 şi 95, au următoarele
obligaţii:
a) calcularea câştigului/pierderii pentru fiecare tranzacţie efectuată pentru contribuabil sau
anual, după caz;
b) transmiterea către fiecare contribuabil
a informaţiilor privind totalul
câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal,
până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
c) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent, pentru anul anterior,
la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul câştigurilor/pierderilor,
pentru fiecare contribuabil.
(4) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) se stabileşte prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.

Art. 97: Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii
…………..
(6) În aplicarea prevederilor prezentului capitol se utilizează şi norme aprobată prin
instrucţiuni comune emise de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ministrul
finanţelor publice.
(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri
de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu
o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii
impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata
dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de
participare de către acţionari/asociaţi/investitori. Termenul de virare a impozitului este până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul
dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite,
dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care
s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data
de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de
stat.
(8) În cazul dividendelor şi/sau dobânzilor plătite de societatea emitentă a valorilor mobiliare
împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, calculul şi
reţinerea impozitului se efectuează de plătitorul de venit la data la care acestea sunt plătite.
Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care au fost plătite contribuabilului îndreptăţit.
Art. 98: Impozitarea câştigului net anual impozabil
Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni cu
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul
aurului financiar se impozitează potrivit prevederilor cap. XI din prezentul titlu.
CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil
Art. 118: Stabilirea venitului net anual impozabil
(1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) şi f), contribuabilul stabileşte venitul net anual
impozabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea din venitul
net anual, a pierderilor fiscale reportate.
(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi a1), la determinarea venitului net anual
impozabil, contribuabilul stabileşte:
a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de
venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a
pierderilor fiscale reportate;
b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete
anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări sociale
datorată potrivit prevederilor titlului V - Contribuţii sociale obligatorii.
(3) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c) şi f), ce se realizează într-o
fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se consideră
venit anual.

(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, din
drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultura, determinată în sistem real, se reportează şi se compensează de către
contribuabil cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din următorii 7 ani fiscali
consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani
consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă
pierdere definitivă a contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole definite la art.
103 alin. (1), pentru care sunt stabilite norme de venit, precum şi pentru tipurile de venituri
prevăzute expres pentru categoriile de venituri pentru care impozitul este final.
(7) Pierderile din categoriile de venituri prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c) şi f) provenind din
străinătate se reportează şi se compensează de către contribuabil cu veniturile de aceeaşi
natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali
consecutivi.
Norme metodologice
prevederi din punctul 35 . din titlul IV , capitolul XI , sectiunea 1 (Norme Metodologice din
2016) la data 2018-05-25 pentru Art. 118 din titlul IV , capitolul XI [-]
35. _
(1) În aplicarea art. 118 din Codul fiscal, venitul net anual impozabil se calculează de contribuabil, pe
fiecare sursă pentru veniturile din România şi/sau din străinătate.
(2) În cazul veniturilor realizate din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală
pentru care impunerea se realizează în sistem real, în baza datelor din contabilitate, venitul net anual
impozabil se determină de către contribuabil, după cum urmează:
a) se stabileşte venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă de venit, prin
deducerea din venitul net anual, determinat potrivit prevederilor art. 68 din Codul fiscal, a pierderilor
fiscale reportate;
b) se stabileşte venitul net anual impozabil, prin deducerea contribuţiei de asigurări sociale datorată
potrivit reglementărilor titlului V din Codul fiscal din suma veniturilor nete anuale recalculate potrivit
reglementărilor prevăzute la lit. a).
(3) În cazul veniturilor realizate din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi cedarea
folosinţei bunurilor, pentru care impunerea se efectuează în sistem real, în baza datelor din
contabilitate venitul net anual impozabil este egal cu suma veniturilor nete anuale recalculate potrivit
alin. (2) lit. a).
(4) Pentru persoanele fizice care sunt constituite în asocieri fără personalitate juridică, venitul
net/pierderea anuală luat/luată în calcul la determinarea venitului net anual impozabil este venitul
net/pierderea distribuit/distribuită de reprezentantul asocierii corespunzător cotelor de distribuire ale
venitului net prevăzute în contractul de asociere.
(5) Rezultatul negativ dintre venitul brut şi cheltuielile aferente deductibile, înregistrat pentru fiecare
sursă de venit din categoriile de venituri, reprezintă pierdere fiscală pentru acea sursă de venit.
(6) Dacă pierderile fiscale reportate aferente unei surse de venit sunt mai mari decât venitul net anual
al sursei respective, rezultatul reprezintă pierdere de reportat.
(7) În aplicarea art. 118 alin. (4) din Codul fiscal, dacă în urma compensării efectuate pentru anul fiscal

rămâne o pierdere necompensată, aceasta reprezintă pierdere fiscală reportată pe anii următori până
la al şaptelea an inclusiv.
(8) Regulile de compensare şi reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportarea pierderilor se va face an după an, pe sursa respectivă, începând cu pierderea cea mai
veche;
b) dreptul la reportul pierderii este personal şi nu poate fi transmis moştenitorilor sau oricărei altei
persoane, în scopul reducerii sarcinii fiscale ce revine acesteia, şi reprezintă pierdere definitivă a
contribuabilului decedat.
(9) Exemplu privind aplicarea art. 118 din Codul fiscal
Exemplul 1
O persoană fizică realizează venituri din activităţi independente impuse în sistem real, astfel:
Din fabricarea de furnire şi panouri din lemn în anul 2017 înregistrează o pierdere fiscală de 45.000 lei,
iar în anul 2018 realizează un venit net anual de 60.000 lei.
Din dulgherie, tâmplărie înregistrează în anul 2018 o pierdere de 12.000 lei
Din lăcătuşărie realizează în anul 2018 un venit net anual de 30.000 lei.
Venitul ales pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale în anul 2018 este de 25.000 lei.
Contribuţia de asigurări sociale datorată este de 6.250 lei.
Venitul net anual impozabil pentru anul 2018 se calculează după cum urmează:
a) stabilirea venitului net anual recalculat
Din fabricarea de furnire şi panouri din lemn
60.000 lei - 45.000 lei = 15.000 lei
Din lăcătuşărie 30.000 lei
b) stabilirea venitului net impozabil
15.000 lei + 30.000 lei - 6.250 lei = 38.750 lei
c) impozitul anual pe veniturile realizate datorat
38.750 lei x 10% = 3.875 lei
Pierderea înregistrată din activitatea de dulgherie, tâmplărie în sumă de 12.000 lei urmează a fi
recuperată în anii următori, potrivit prevederilor art. 118 alin. (4) din Codul fiscal.

Art. 119: Stabilirea câştigului net anual impozabil
(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte operaţiuni
cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul
aurului financiar se determină de contribuabil ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile
reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
(2) Pierderea netă anuală din operaţiuni prevăzute la art. 91 lit. c) şi d) stabilită prin declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se
recuperează din câştigurile nete anuale obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.
(3) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani
consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a), reprezintă
pierdere definitivă a contribuabilului.
(4) Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu
veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în
următorii 7 ani fiscali.

Art. 122: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice - Capitolul I. Date privind veniturile realizate
(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din
cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura,
determinate în sistem real, au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până
la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea
definitivării impozitului anual pe venit. Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru fiecare sursă
din cadrul fiecărei categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere,
venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.
(2) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se completează şi
de către contribuabilii cărora le sunt aplicabile prevederile de la art. 721, art. 84 alin. (3)
şi art. 116.
(3) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii se
completează şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la
data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net
anual/pierderii nete anuale potrivit prevederilor cap. V-Venituri din investiţii.
(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice - cap. I, pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor care au
completat şi depus declaraţia prevăzută la art. 120 alin. (4);
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală potrivit
prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este
finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8), precum şi venituri din cedarea folosinţei
bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei şi nu s-a optat pentru stabilirea
venitului net anual în sistem real, iar la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile
pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente;
d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile
sunt cuprinse în declaraţiile specifice;
e) venituri din investiţii, a căror impunere este finală;
f) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
i) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116.
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1)-(3) se completează şi se depune prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015. cu
modificările şi completările ulterioare.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice se aprobă
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Norme metodologice

prevederi din punctul 38 . din titlul IV , capitolul XI , sectiunea 4 (Norme Metodologice din
2016) la data 2018-05-25 pentru Art. 122 din titlul IV , capitolul XI [-]
38. _
(1) În sensul prevederilor art. 122 din Codul fiscal, contribuabilii care realizează venituri din
cele prevăzute la art. 61 lit. a), a1), c), d), f) şi i) din Codul fiscal, precum şi cele prevăzute la
art. 116 alin. (1) din Codul fiscal, pentru care impozitarea nu se efectuează prin reţinere la
sursă, au obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice până la termenul legal prevăzut de lege prin care declară
veniturile nete anuale impozabile realizate în anul fiscal precedent, precum şi impozitul anual
calculat şi datorat, indiferent dacă veniturile sunt realizate individual sau într-o formă de
asociere care nu dă naştere unei persoane juridice.
(2) Contribuabilii care realizează venituri din străinătate impozabile în România au obligaţia
să le declare în România şi depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice până la termenul legal de depunere al acesteia, respectiv
până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui în care s-au realizat veniturile.
(3) Contribuabilii care încetează să mai aibă domiciliul fiscal în România vor depune la organul
fiscal în a cărui rază teritorială au avut domiciliul fiscal declaraţia prevăzută la alin. (1) pentru
perioada în care contribuabilii au avut domiciliul în România.
Art. 123: Stabilirea şi plata impozitului anual datorat
(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul
fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei
bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care
determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, prin
aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din
impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil determinat
potrivit prevederilor art. 118 şi 119 pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse
private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 1231.(N.R. se aplică începând cu
impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole,
impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri
din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligaţia depunerii
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice, şi contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit
art. 721, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, a
unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul annual datorat pentru susţinerea
entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult,
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, în conformitate cu reglementările

art. 1231, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor,
sub sancţiunea decăderii.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru
veniturile realizate în anul 2019)
(5) Organul fiscal competent are obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând 2% sau 3,5%
din impozitul datorat, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, depusă până la data de 15 martie inclusiv a anului
următor celui de realizare a veniturilor.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3)-(5) se stabileşte prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câştigul net annual
impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor
celui de realizare a venitului.
Norme metodologice
prevederi din punctul 39 . din titlul IV , capitolul XI , sectiunea 5 (Norme Metodologice din
2016) la data 2018-05-25 pentru Art. 123 din titlul IV , capitolul XI [-]
39. _
1) În aplicarea prevederilor art. 123 din Codul fiscal, stabilirea impozitului anual datorat se realizează
de contribuabili prin aplicarea cotei de impozit de 10% asupra venitului/câştigului net anual impozabil
şi se realizează prin depunerea declaraţiei prevăzută la pct. 38.
(2) Termenul de plată a impozitului este de până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui
de realizare a veniturilor.
(3) În aplicarea prevederilor art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, contribuabilii pot dispune asupra
destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net annual
impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119 din Codul fiscal,
prin depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoane fizice până la termenul legal de depunere a acesteia, după
cum urmează:
a) 2% pentru entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, a unităţilor de
cult; sau
b) 2% pentru acordarea de burse private; sau
c) 3,5% pentru entităţile nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi
cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii.
(4) Contribuabilii prevăzuţi la art. 123 alin. (4) din Codul fiscal pot dispune asupra destinaţiei unei
sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul anual, prin depunerea la organul
fiscal competent a unei cereri până la termenul legal de depunere a declaraţiei unice privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv până la data de 15 martie,
inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(5) Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi c) sau acordarea de
burse private.
(6) Sfera de cuprindere a entităţilor nonprofit este cea prevăzută la pct. 15.
(7) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în
copie cu menţiunea "conform cu originalul", contractul privind bursa privată, precum şi documentele
de plată pentru aceste burse.
(8) Contribuabilii care optează pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru
susţinerea entităţilor prevăzute la alin. (3) nu mai pot exercita aceeaşi opţiune pentru aceeaşi sursă de
venit.

(9) Dreptul de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul pe venit se exercită prin depunerea
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,
respectiv până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor.

