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DECLARAȚIA UNICĂ  

 

Aspecte Generale. Declarația Unică se completează și se depune de către persoanele fizice care 

realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, 

care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. 

 

Veniturile provenite din investiţii pentru care se completează această declarație sunt: 

 

a) venituri din dividende;  

b) venituri din dobânzi 

c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente 

financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; 

d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii; 

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice. 

 

Termenul de depunere a Declarației  este 25 mai 2020. 

 

Instrucțiuni: 

 

 Declarația Unică o găsiți AICI 

 Pentru depunere, spre deosebire de alți ani, se folosește exclusiv formatul de fișier PDF 

inteligent pus la dispoziție de ANAF; 

 Pentru a se evita orice neînțelegere la nivel de Administrație financiară, vă recomandăm 

anexarea în copie la Declarația Anuală a fișelor de portofoliu primite de la XTB România, 

deși nu aveți aceasta obligație. 

 Pentru declararea veniturilor din „Transferul titlurilor de valoare și orice alte 

operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, 

precum și transferul aurului financiar” aferente anului 2019, se va folosi formularul 

valabil pentru anul 2020, unde se declară cumulat toate veniturile aferente anului 2019 a 

căror impozitare finală are ca termen 25 mai 2020, precum și estimarea veniturilor aferente 

anului 2020 pentru veniturile care se declară anticipat. 

 Pentru declararea veniturilor din „Transferul titlurilor de valoare și orice alte 

operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, 

precum și transferul aurului financiar” aferente anului 2019 se vor bifa în fișierul PDF 

inteligent valabil pentru anul 2020, secțiunile: I.1.1, I.4 si I.1.1.A.1 Punctul 9. 

 Aici găsiți instrucțiuni pentru cazul în care aveți dificultăți in descărcarea și salvarea fișierului 

PDF inteligent: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/dec_unica.pdf 

 Declarația Anuală se depune la ghișeele ANAF de care aparțin contribuabilii, prin poștă, 

precum și în format electronic pe site-ul ANAF, cu certificat digital sau prin Spațiul Privat 

Virtual; 

 

În cazul în care termenul de depunere a Declarației Unice este depășit, măsurile de sancționare sunt 

stabilite de inspectorii fiscali din cadrul administrației locale de care aparțineți.  

 

Pentru întrebări sau informații suplimentare, Departamentul Compliance al X-Tade Brokers România 

vă stă la dispoziție la numărul de telefon 031-425.54.93 în intervalul 09-17 de Luni până Vineri, sau la 

adresa de email support@xtb.ro. 
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