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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND DECLARAȚIA UNICĂ PENTRU ANUL 2020 

 

Aspecte Generale 

Conform legislației fiscale din România persoanele fizice rezidente fiscal în România, care obțin venituri din 
investiții au obligația să depună DECLARAŢIA UNICĂ privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate.  Veniturile din investiții se declară anual, în anul următor obținerii veniturilor, toate veniturile fiind 
declarate prin intermediul unui singur formular. 

Termenul pentru depunerea declarației și plata obligațiilor fiscale este 25 mai, a anului următor obținerii 
veniturilor. Astfel, pentru veniturile obținute în anul 2020 termenul este 25 mai 2021. Declarația Unică 
o puteți găsi AICI. 
 

În baza tranzacționării prin intermediul XTB, persoanele fizice pot obține venituri din investiții după cum 
urmează: 
- venituri din dividende: acestea fiind sumele de bani distribuite de companii ca urmare a deținerii 

unor acțiuni; 
- câștiguri din transferul titlurilor de valoare - acestea fiind câștigurile obținute din vânzarea 

acțiunilor și a ETF-urilor; 
- câștiguri din operațiuni cu instrumente financiare derivate – acestea fiind câștigurile obținute 

din CFD-uri. 

Instrucțiuni pentru completarea Declarației Unice: 
 

1) Declararea veniturilor din România 

Pentru veniturile a căror sursă este România se va bifa Subsecțiunea I.1.1., completându-se apoi la Date 
privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de 
cheltuieli pentru fiecare tip de venit obținut din Romania. 
 
Pentru câștigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operațiuni cu instrumente 
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate 
➢ Se va bifa categoria de venit nr. 9 Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente 

financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului de investiții 
➢ La date privind impozitul anual datorat se va completa venitul net anual/câștigul net anual și pierderea 

fiscală anuală/pierderea netă anuală cumulată pentru toate veniturile obținute din această categorie 
(ex.: câștiguri din operațiuni cu instrumente financiare derivate cumulate cu câștiguri din transferul 
titlurilor de valoare emise de rezidenți fiscali români).  

➢ În cazul pierderii reportate din anii precedenții, aceasta se poate recupera în 7 ani consecutivi doar 
din venituri obținute de același tip ca pierderea inițiala și aceeași țară. Astfel, nu pot fi compensate 
între ele pierderile din investiții cu veniturile din chirii, sau altele asemenea sau pierderile din investiții 
dintr-o țară cu câștigurile din investiții dintr-o altă țară. 
 

2) Declararea veniturilor din străinătate 

Se declară atât veniturile din dividende, cât și câștigul din transferul titlurilor de valoare și orice alte 
operațiuni cu instrumente financiare (ETF-uri și/sau acțiuni). 
 
Pentru veniturile obținute din străinătate se va bifa Secțiunea I.2., completându-se apoi la Date privind 
impozitul pe veniturile din străinătate: 
➢ La țara în care s-a realizat venitul se va selecta țara corespunzătoare obținerii venitului (țara de 

rezidență a emitentului acțiunilor/ETF-urilor – aceste informații le regăsiți și în fișa de portofoliu) 
➢ Se va bifa categoria de venit corespunzătoare venitului obținut: nr. 7 Transferul titlurilor de valoare și 

orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si 
transferul aurului din investiții/ nr. 13 Dividende 

➢ Dacă în statul străin a fost reținut și plătit impozit conform Convenției pentru evitarea impuneri se va 
selecta metoda de evitarea dublei impuneri prezentă în Convenția semnată între România și acea țara 
(la secțiunea “Evitarea dublei impuneri”). Declarația unică vă permite să accesați lista tuturor țărilor 
cu care România a semnat o astfel de Convenție și să consultați Convenția care vă interesează.  

Impozitul reținut și plătit în străinătate se justifică prin următoarele tipuri de documente: documente emise 
de autoritățile fiscale ale statului străin, documente eliberate de plătitorul de venit, iar pentru impozitele 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html


 

 

www.xtb.ro 

XTB România 

Bdul Eroilor nr. 18 
Sector 5, 050513, București 
 

        (+40) 314 255 493 
 

        support@xtb.ro 
 
 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
Varșovia Sucursala  

București S.A. 
Adresa: Bdul Eroilor nr. 18, 
Sector 5, București,  

Cod poștal 050513 
 

Tel: +40 314 255 490 
Fax: +40 314 255 491 
 

Înregistrată la Registrul 
Comerțului cu  
nr. J40/13245/2008 

Cod Identificare Fiscală 
24270192,  
Atestat CNVM 293/15.09.2008, 

Nr. înscriere în Reg. CNVM 
PJM01SFIM/400002 
Conturi bancare ING Bank 

România  
Cont curent: 
RO92INGB0001008203258910 

Cont clienți 
RO16INGB0001008203258920 

 

plătite direct de persoanele fizice este acceptată și copia declarației fiscale, împreună cu documentele care 
atestă plata. 
 
Vă atragem atenția că acțiunile tranzacționate la burse din străinătate sunt achiziționate în numele 
investitorilor prin intermediul unui cont omnibus. Acest cont are un caracter colectiv, iar la momentul plății 
dividendelor aferente acțiunilor deținute, plătitorii de venit nu cunosc beneficiarul real al venitului și țara 
sa de rezidență fiscală, fiind nevoiți astfel să rețină impozit conform legislației statului străin. În acest caz, 
investitorii nu pot aplica metoda creditului fiscal și sunt nevoiți să plătească și în România impozit pe venitul 
din dividende în cotă de 5% aplicată venitului brut.  
 
Referitor la câștigurile din tranzacționarea titlurilor de valoare, inclusiv instrumente financiare derivate, 
aceste sunt în general supuse impozitului pe venit doar în statul de rezidență fiscală (România). Astfel, nu 
aveți de aplicat nicio metodă de evitare a dublei impuneri. 
 
➢ La date privind impozitul anual datorat: 

- Pentru transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului din investiții: se va completa venitul 
net anual/câștigul net anual și pierderea fiscală anuală/pierderea netă anuală cumulată pe aceeași 
sursă și aceeași țară. 

- În cazul pierderii reportate din anii precedenții, aceasta de poate recupera în 7 ani consecutivi 

doar din venituri/câștiguri de același tip și din aceeași țară ca pierderea inițiala. Astfel, nu pot fi 
compensate între ele pierderile din investiții cu veniturile din chirii, sau altele asemenea sau 
pierderile din investiții dintr-o țară cu câștigurile din investiții dintr-o altă țară. 

- Pentru veniturile din dividende: se va completa venitul brut. 
➢ Pentru ambele tipuri de venituri se va completa impozitul plătit în străinătate (dacă este cazul). 

ATENȚIE: Se va completa câte o secțiune pentru fiecare țară și pentru fiecare tip de venit 
obținut. 
 
Pentru câștigul din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv 
instrumente financiare derivate obținute din străinătate, persoanele fizice datorează impozit pe venit în 
cotă de 10%. 
 
Pentru veniturile din dividende obținute din străinătate, persoanele fizice datorează impozit pe venit în 
cotă de 5%.  

 

3) Declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează doar dacă persoana fizica realizează la 
nivelul întregului an venituri din investiții (cumulat cu alte tipuri de venituri precum: venituri din activități 
independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocieri cu persoane juridice, 
venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură precum și 
venituri din alte surse), din țară sau din străinătate, ce depășesc plafonul a 12 salarii minime brute aferente 
anului respectiv. În acest caz, CASS este datorată la nivelul plafonului de 12 salarii minime brute. 
 
Pentru anul 2020, se datorează CASS doar dacă veniturile cumulate sunt mai mari de 26.760 lei. Astfel, 
CASS datorată pentru anul 2020 este în sumă de 2.676 lei. 
 
Pentru declararea CASS se va bifa Subsecțiunea I.3.2 completându-se apoi la Date privind contribuția de 
asigurări sociale de sănătate datorată: 
➢ Pentru veniturile din investiții se va completa la punctul 1.5. suma venitului și/sau câștigului din 

investiții; 
➢ Se vor completa după caz și sumele obținute pentru celelalte tipuri de venituri, iar în cazul în care nu 

ați realizat alte venituri se va completa valoarea 0, pentru fiecare categorie. 
➢ La punctul 2, “Bază anuală de calcul a CASS”, se va completa 26.760 lei, iar punctul 3 se va calcula 

automat. 
 

4) Bonificații  

Odată cu introducerea declarației unice, a fost prevăzut și posibilitatea aplicării unui sistem de bonificații, 
pentru depunere online și/sau plată la timp sau chiar anticipată a obligațiilor fiscale. Pentru anul 2020, 
nivelul bonificației, termenele de plată și condițiile de acordare nu au fost stabilite la data redactării acestui 
document (23.02.2021). 
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Pentru aplicarea eventualelor bonificații, va trebui sa bifați în Declarația Unică, Secțiunea I.9 Bonificație 
pentru plata impozitului pe venitul anual și a contribuțiilor sociale și după caz va trebui completata suma 
bonificației aplicată fiecărei obligații fiscale. 
 
Alte aspecte  
 
Declarația poate fi depusă: 
- în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire; 
- prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, 
cu semnătură electronică calificata. 
 
X-Trade Brokers Dom Maklerski Varsovia și sucursala sa din România (“XTB”) nu sunt autorizate de 
autoritățile competente din România să ofere consultanță fiscală de specialitate. Astfel, acest document a 
fost redactat împreună cu o echipă specializată de consultanți fiscali din cadrul BDO România și are caracter 
informativ. Vă reamintim că obligativitatea calculării, declarării și plății impozitului revine beneficiarului de 
venit. Acest material a fost pregătit în scop informativ și nu este destinat a fi folosit în alte scopuri. De 
asemenea, informațiile furnizate pot fi alterate de situații personale pe care XTB și BDO România nu le 
cunoaște și in legătură cu care nu se pot pronunța. Așadar, înainte de a lua orice decizie pe baza acestui 
material, vă sugerăm să consultați un consultant fiscal autorizat. Orice consecință ce decurge din modul în 
care acționați în baza informațiilor/materialelor oferite de XTB nu poate fi plasată sub răspunderea XTB 
sau a BDO România.  
 
Pentru întrebări sau informații suplimentare, Departamentul de Suport al X-Trade Brokers România vă stă 
la dispoziție la numărul de telefon 031-425.54.92 sau la adresa de email asistenta.clienti@xtb.ro în 
intervalul 09-17 de Luni până Vineri. 

 

mailto:asistenta.clienti@xtb.ro

