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1. GENERAL 

Denumire 

Tipul contului 

BASIC, 
STANDARD, PROFESSIONAL 

BASIC PREMIUM, STANDARD 
PREMIUM PROFESSIONAL 

PREMIUM 

Taxă pentru deschiderea și închiderea Contului 0 RON 0 RON 

Taxă lunară pentru mentenanța Conturilor Inactive 

Gratis sau până la 10 EUR sau valoarea 
fondurilor rămase disponibile în Contul 
Clientului (oricare dintre acestea este 

cea mai mică sumă)1) 

Gratis sau până la 10 EUR sau 
valoarea fondurilor rămase 

disponibile în Contul Clientului 
(oricare dintre acestea este cea 

mai mică sumă)1) 

Comision pentru retrageri 0 RON 0 RON 

Taxă pentru trimiterea unui raport zilnic de tranzacționare în 
format hârtie 

100 RON 100 RON 

Taxă pentru transmiterea în format hârtie a altor rapoarte, în 

particular, rapoartele lunare de tranzacționare sau 
Regulamentele în caz de modificări 

300 RON 300 RON 

Taxă pentru emiterea unui duplicat al fișei de portofoliu pentru 
exercițiul financiar anterior 

30 RON 30 RON 

Taxă pentru depunerile realizate prin Client Office 
 0,87% din valoarea tranzacției pentru plățile în RON  
 0,70% din valoarea tranzacției pentru plățile în EUR  
 0,95% din valoarea tranzacției pentru plățile în USD 

Valoarea dobânzilor pentru fondurile Clienților din conturile 
XTB în conformitate cu art. 4.18 din T&C 

Ratele anuale de dobândă sunt între 0% și 2% 

Taxă pentru fiecare caz în care se pregătesc și trimit 
rapoarte/confirmări zilnice cu privire la executarea ordinelor  

în format hârtie 

50 RON (zilnic) + 0,3 EUR pentru fiecare pagină + o taxă ce reprezintă suma 
costurilor de livrare prin curier pentru fiecare caz în care se pregătește și 

trimite un raport zilnic privind executarea ordinelor 

Taxă pentru trimiterea repetată pentru fiecare caz de pregătire 
și trimitere a documentelor conținând informații esențiale 

despre Instrumentele Financiare oferite de XTB (așa-numitele 
”KIDs”) în format hârtie 

50 RON + 0,3 EUR pentru fiecare pagină + o taxă ce reprezintă suma costurilor 
de livrare prin curier pentru fiecare pregătire și trimitere a Documentelor cu 

Informații Cheie  

Taxă pentru pregătirea și trimiterea unei declarații conținând 
Instrumentele Financiare deținute și numerarul sau informații 

despre costurile și taxele plătite în format hârtie 

50 RON + 0,3 EUR pentru fiecare pagină + o taxă ce reprezintă suma costurilor 
de livrare prin curier pentru pregătirea și trimiterea unei declarații conținând 

Instrumentele Financiare deținute și numerarul sau informații despre costurile 
și taxele plătite în format hârtie 
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Comisioane pentru tranzacțiile pe conturile PROFESSIONAL 
sau PROFESSIONAL PREMIUM – atât la deschidere cât și la 

închidere 

16 RON/ 4 USD/ 3,5 EUR pentru 1 Lot atât la deschidere, cât și la închidere 
Excluzând CFD-urile pe Acțiuni, CFD-urile pe ETF, Acțiunile Sintetice și CFD-

urile pe Monede Virtuale 

Serviciu de raportare EMIR în conformitate cu Termeni și 
Condiții privind serviciul de delegare a raportării tranzacțiilor 

către XTB de către Clienții care nu sunt Contraparte Financiară 
sau Contraparte Non-Financiară „plus” 

0 RON 0 RON 
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Comisioane pentru tranzacțiile pe conturile PROFESSIONAL 
sau PROFESSIONAL PREMIUM – atât la deschidere cât și la 

închidere 

Comisionul pentru tranzacțiile pe CFD-uri cu activ suport pe monede virtuale 
pentru un volum de 
 

Instrument Comision Volum 

BITCOIN 3,5 EUR* 1 

ETHEREUM 3,5 EUR* 10 

RIPPLE 3,5 EUR* 10000 

LITECOIN 3,5 EUR* 100 

BITCOINCASH 3,5 EUR* 10 

 
*3,5 EUR/4 USD/16 RON 
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Comision dedus din rulajul pentru următoarele instrumente: 
ITA40, ITA40., ITA40.., ITA.40+ și ITA40.cash 

Taxă fixă legată de valoarea noțională a tranzacției, în conformitate cu tabelul 
de mai jos**2): 

 

Valoarea tranzacției Taxe 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR  0,5 EUR 

5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 EUR 50 EUR 

500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 

peste 1,000,000 EUR 200 EUR 
 

 

1) Numai dacă pe contul Clientului nu s-a realizat nicio tranzacție de deschidere sau închidere a unei poziții în ultimele 365 de zile și nu s-a efectuat nicio depunere în 
ultimele 90 de zile, se va aplica o taxă de 10 EUR. Dacă în contul Clientului nu sunt fonduri suficiente, atunci taxa aplicată va însuma valoarea fondurilor rămase 
disponibile în contul Clientului. Înainte de colectarea taxei, suma va fi convertită în moneda contului. 

2)**Taxa rezultată din taxa FTT este dedusă în următoarea zi lucrătoare după ziua în care tranzacția a fost executată. 
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2. TABELUL DE COMISIOANE ȘI TAXE PENTRU ACȚIUNI CFD ȘI ETF-URI CFD 

Piața Comision pentru tranzacții (atât la deschiderea cât și la închiderea 
unei poziții cu Acțiuni CFD și ETF-uri CFD pe o anumită piață*1)) 

Taxă dedusă din echivalentul dividendelor 
datorate Clientului pe o anumită piață**2) 

Acțiuni CFD US 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 USD* 30.00% 

Acțiuni CFD UK 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR*  0.00% 

Acțiuni CFD UK Internațional 0,08% din valoarea tranzacției, minim 10 USD*  15.00% 

Acțiuni CFD Portugalia 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 25.00% 

Acțiuni CFD Spania 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 21.00% 

Acțiuni CFD Germania 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 26.375% 

Acțiuni CFD Franța 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 26.5% 

Acțiuni CFD Cehia 0,25% din valoarea tranzacției, minim 300 CZK* 15.00% 

Acțiuni CFD Italia 

0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR*+0,07 din valoarea 
tranzacției****3) 

Adițional, o taxă fixă legată de valoarea noțională a tranzacției va fi plătită. 
Tabelul de mai jos prezintă intervalele de valori noționale și valorile aferente ale 
taxei:****3) 

Valoarea tranzacției  Taxă 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR  0,5 EUR 

5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 EUR 50 EUR 

500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 

peste 1,000,000 EUR 200 EUR 
 

26.00% 

Acțiuni CFD Elveția 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 35.00% 

Acțiuni CFD Olanda 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 15.00% 

Acțiuni CFD Belgia 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 30.00% 

Acțiuni CFD Danemarca 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 27.00% 

Acțiuni CFD Finlanda 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 20.00% 

Acțiuni CFD Norvegia 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 25.00% 

Acțiuni CFD Suedia 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 30.00% 

ETF-uri CFD Europa 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR* 30.00% 

ETF-uri CFD US 0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 USD* 30.00% 
1)* Taxa va fi convertită în moneda contului în conformitate cu Rata de schimb X-Trade din momentul încheierii tranzacției. 
2)** XTB alimentează Contul Clientului cu echivalentul dividendului minus taxa. 
3)*** Taxa rezultată din taxa FTT (Italia) este dedusă în următoarea zi lucrătoare după ziua în care tranzacția a fost executată. 
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3. TABELUL DE COMISIOANE ȘI TAXE PENTRU ACȚIUNI SINTETICE (se aplică modul close-only – activarea de noi poziții este 

nepermisă) 

Piața 

Comision pentru Tranzacția cu derivate – Acțiuni 

Sintetice pe o anumită piață*1) (atât la deschidere cât 

și la închidere) 

Taxă dedusă din echivalentul 

dividendului datorat Clientului 

pe o anumită piață**2) 

Taxă pentru conversia 

valutară***3) 

Acțiuni Sintetice Belgia 0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR 30.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Franța 
0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR +  

0,2% din valoarea tranzacției (în legătură cu taxa FTT) 
26.5% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Spania 0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR 19.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Olanda 0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR 15.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Germania 0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR 26.375% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Polonia 0,25% of the transaction value, minimum 25 PLN 19.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Portugalia 0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR 25.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Cehia 0,25% din valoarea tranzacției, minim 300 CZK 15.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Elveția 
0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 CHF+ 
0,075% din valoarea tranzacției (în legătură cu taxa de 
timbru) 

35.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice UK 
0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 GBP + 0,5% din 
valoarea tranzacției (în legătură cu taxa de timbru) 

0.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice UK 
International 

0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 GBP + 0,5% din 
valoarea tranzacției (în legătură cu taxa de timbru) 

15.00% 0,5% 

Acțiuni Sintetice Italia 

0,08% din valoarea tranzacției, minim 8 EUR + 0,07% din 
valoarea tranzacției****4) 

Adițional, o taxă fixă legată de 
valoarea noțională a tranzacției 
va fi plătită. Tabelul de mai jos 
prezintă intervalele de valori 
noționale și valorile aferente ale 
taxei****4): Valoarea 
tranzacției  

Taxă 

0-2,500 EUR 0,25 EUR 

2,500- 5,000 EUR  0,5 EUR 

5,000- 10,000 EUR 1 EUR 

10,000- 50,000 EUR 5 EUR 

50,000- 100,000 EUR 10 EUR 

100,000- 500,000 EUR 50 EUR 

500,000- 1,000,000 EUR 100 EUR 

peste 1,000,000 EUR 200 EUR 
 

26.00% 0,5% 
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Acțiuni Sintetice US 
0,1% din valoarea tranzacției, minim 8 USD + 0,00221% din 
valoarea tranzacției (în legătură cu taxa „SEC„) 

30.00% 0,5% 

1)*taxa va fi convertită în moneda contului în conformitate cu Rata de schimb X-Trade din momentul încheierii tranzacției. 
2)**XTB alimentează Contul Clientului cu echivalentul dividendului minus taxa. 
3)***Toate operațiunile de conversie valutară a profitului, pierderii, comisioanelor, costurilor de împrumut al acțiunilor (swap-uri) sunt subiectul unei adiții (mark-up) de 0,5% peste Rata 
de Schimb XTB așa cum este definită în Regulament (T&C).  
Exemplu: 
Deschiderea unei poziții long cu CFD-uri denominate în EUR, pe un cont de tranzacționare denominat în USD va face obiectul conversiei valutare în conformitate cu Rata de Schimb XTB în 
baza următorului model de calcul: prețul ask EUR/USD + 0.5%* mid. Deschiderea unei poziții short va face obiectul conversiei valutare în baza următorului model de calcul: prețul bid 
EUR/USD – 0.5% * mid. 
Deschiderea unei poziții long cu CFD-uri denominate în USD, pe un cont de tranzacționare denominat în EUR va face obiectul conversiei valutare în baza următorului model de calcul:prețul 
bid EUR/USD -0,5%*mid. Deschiderea unei poziții short va face obiectul conversiei valutare în baza următorului model de calcul: prețul ask EUR/USD+0,5%*mid. 
4)****Taxa rezultată din taxa FTT este dedusă în următoarea zi lucrătoare după ziua în care tranzacția a fost executată. 
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4. INSTRUMENTELE PIEȚEI ORGANIZATE (OMI – cu deținere) 
 

Comisioane pentru tranzacții 
 

 
Comision per Tranzacție cu OMI - Acțiuni, ETF-uri1) (atât la deschidere cât și la închidere) 

 

 
Taxă pentru conversie valutară2) 

Comision valabil până în momentul atingerii rulajului 
de 100000 EUR în interiorul unei luni, cumulativ pe 

toate conturile 

Comision aplicabil pentru fiecare tranzacție realizată după 
depășirea plafonului de rulaj de 100000 EUR in interiorul unei 

luni, cumulativ pe toate conturile 3)4) 

 
0%, minim 0 EUR 

 

 
0.2%, minim 10 EUR 

 
0.5% 

1) Taxa va fi convertită în moneda contului în conformitate cu Rata de Schimb X-Trade din momentul executării tranzacției. 
2) Toate operațiunile de conversie valutară sunt subiectul unei adiții (mark-up) de 0,5% peste Rata de Schimb XTB așa cum este definită în Regulament (T&C). 
Exemplu: 
- Deschiderea unei poziții de cumpărare cu Acțiuni și ETF-uri (OMI – cu deținere) listate în EUR pe un cont denominat în USD va fi subiectul unei conversii valutare în conformitate cu Rata 
de Schimb XTB, pe baza următorului model: prețul ask EUR/USD + 0,5%*mid. Poziția de vânzare va fi subiectul unei conversiei valutare pe baza prețului bid EURUSD -0,5%*mid. 
- Deschiderea unei poziții de cumpărare cu Acțiuni și ETF-uri (OMI – cu deținere) listate în USD pe un cont denominat în EUR va fi subiectul unei conversii valutare în conformitate cu Rata 
de Schimb XTB, pe baza următorului model: prețul bid EUR/USD- 0,5%*mid. Poziția de vânzare va fi subiectul unei conversiei valutare pe baza prețului ask EUR/USD+0,5%*mid. 
3) Exemplu: să luăm în considerare un scenariu în care un client tranzacționează de 5 ori într-o lună. Valoarea cumulată a primelor 4 tranzacții este egală cu 95000 EUR. Valoarea nominală 
a celei de-a 5-a tranzacții (achiziționarea de acțiuni listate în Germania) este de 7500 EUR. Comisionul perceput în acest caz se aplică pentru valoarea ce depășește 100000 EUR, deci 
pentru 2500 EUR, și va fi comisionul minim de 10 EUR (2500 EUR * 0.2% < 10 EUR, așadar, comisionul minim de 10 EUR va fi aplicat). Pentru a realiza conversia valorii nominale a 
ordinului în EUR, XTB utilizează ratele de schimb de piață afișate în platforma xStation. Dacă XTB cotează o anumită rată de conversie EUR, o astfel de conversie are loc direct la prețul 
mediu ((bid+ask)/2). Dacă rata directă nu este disponibilă în platforma de tranzacționare, XTB va converti mai întâi valoarea nominală în USD, apoi în EUR. În cazul ambelor situații, XTB va 
utiliza rata medie a cotațiilor ((bid+ask)/2). 
4) Plafonul de rulaj de 100000 EUR se va aplica începând cu 12 Octombrie 2020. 

 
Comisioane și taxe impuse de autoritățile locale 

 

Piață Comision/Taxă1) Rată 

Franța Taxa pe Tranzacții Financiare din Franța (FTT) 0,3% din valoarea de cumpărare a tranzacției 3) 

Spania Taxa pe Tranzacții Financiare din Spania (FTT) 0,2% din valoarea de cumpărare a tranzacției 4) 

SUA Taxa Sec (Sec Fee) 0,00221% din valoarea titlurilor de valoare vândute 

Marea Britanie Taxă de Timbru (Stamp Duty Reserve Tax pentru 

acțiunile companiilor cu sediul în Irlanda)  
Taxă de Timbru (Stamp Duty Reserve Tax pentru 
acțiunile companiilor cu sediul în afara Irlandei) 

Taxa PTM (PTM Levy) 

 

1% din valoarea de cumpărare a tranzacției  
0,5% din valoarea de cumpărare a tranzacției  

1 GBP pe tranzacție dacă valoarea totală a 
tranzacției relevante este mai mare de 10 000 GBP5) 

Italia Taxa pe Tranzacții Financiare din Italia (FTT) 0,1% din valoarea tranzacției de cumpărare6) 

1) Impozitele sunt deduse în următoare zi lucrătoare după ziua în care Tranzacția a fost executată. 
2) Taxa FTT se aplică fiecărei tranzacții de cumpărare de instrumente OMI, chiar dacă Acțiunile/ETF-urile cumpărate sunt vândute în aceeași zi (fără modificarea deținătorului). Datorită 
faptului că instrumentele OMI cumpărate de Clienți sunt menținute de către XTB într-un cont omnibus, custodele desemnat de XTB care acționează ca agent plătitor al taxei nu poate 
recunoaște identitatea fiecărui beneficiar individual. Drept consecință, agentul plătitor este forțat să perceapă această taxă pentru fiecare tranzacție de cumpărare. 
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3) Taxa FTT se aplică tranzacțiilor cu acțiuni ale companiilor cu o capitalizare de piață mai mare de 1 miliard de euro, lista companiilor afectate putând fi consultată aici: 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP  
4) Taxa FTT se aplică tranzacțiilor cu acțiuni ale companiilor cu o capitalizare de piață mai mare de 1 miliard de euro, lista companiilor afectate putând fi consultată aici: 
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.p
df  
5) Taxa PTM se plătește pentru tranzacțiile cu titluri de valoare ale companiilor care sunt înființate în Regatul Unite, Insulele Canalului sau Insula Man și ale căror acțiuni sunt admise pentru 
tranzacționare pe piața reglementată din Regatul Unit sau pe un sistem multilateral de tranzacționare. 
6) Taxa nu se aplică tranzacțiilor cu acțiuni ale companiilor cu o capitalizare mai mică decât 500 milioane EUR 

 
Alte taxe1) 

 

Tipul taxei Rata 

 
Taxă de transfer ieșire OMI 

Titlurile de valoare listate în Spania: 0,10% din valoarea titlurilor de valoare pe 
ISIN (minim 100 EUR) 

Alte piețe: 25 EUR/25 USD/120 RON pe ISIN2) 

Taxă de transfer OMI între diferite conturi în xStation 0,5% din valoarea de achiziție per ISIN (minim 25 EUR/25 USD/120 RON)2) 

Certificat de depozit minim 250 EUR3)4) 

Certificat care confirmă dreptul de a participa la o adunare generală minim 250 EUR3)4) 

Trimiterea voturilor în timpul adunării generale 10 EUR/ 10 USD/ 50 RON 

Taxă de custodie 0.2% pe an, minim 10 EUR pe lună, pentru o valoare zilnică medie a 
portofoliului ce depășește 250000 EUR5) 

1) Taxa va fi convertită în moneda contului în conformitate cu Rata de Schimb X-Trade din momentul executării tranzacției 
2) Comisionul minim va fi perceput din contul de tranzacționare din care sunt transferate instrumentele OMI (moneda contului din care se face transferul va indica și moneda folosită pentru 
perceperea comisionului) 
3) Taxa percepută depinde de costurile suportate de XTB pentru a obține un certificat de la custode 
4) Cererea trebuie depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de data planificată a Adunării Generale  
5) Exemplu: presupunând că, într-o lună, valoarea medie a portofoliului este de 300000 EUR, o taxă minimă de 10 EUR va fi percepută pentru valoarea ce depășește 250000 EUR ( ex: 
50000 EUR * 0.2% * 1/12 < 10 EUR, așadar, comisionul minim de 10 EUR va fi aplicat) 
6) Taxa de custodie va fi aplicată începând cu luna Noiembrie 2020 
  

Plata impozitelor 

Acțiunile Clienților XTB sunt înregistrate într-un cont omnibus menținut de Depozitar. În cazul plății dividendelor, plătitorul de impozit este banca desemnată fiecărei piețe 
de către Depozitarul XTB. Plătitorul de impozit nu are cunoștință despre identitatea clienților XTB (beneficiarii reali), deci despre rezidența fiscală a acestora. Pentru 
jurisdicțiile unde ar putea fi aplicabile tratate de evitare a dublei impuneri, plătitorul de impozit, aflat în imposibilitatea de a identifica rezidența fiscal a deținătorului unei 
acțiuni, poate să nu aplice prevederile acestor tratate. Într-un astfel de caz, plătitorul de impozit este obligat să aplice cea mai mare rată de impozitare impusă de 
reglementările locale (de exemplu, 30% pentru acțiunile listate în SUA, 35% pentru acțiunile listate în Cehia, 35% pentru acțiunile listate în Portugalia). 

 

 
 

  

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9789-PGP
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.pdf


 

11 
 

5. TAXE PENTRU REDISTRIBUIREA DATELOR DE TRANZACȚIONARE ALE BURSEI DE LA VARȘOVIA PRIN INTERMEDIUL 
INTERNETULUI 

 

Persoană Fizică 

Acces la date în timp real – o ofertă pentru Acțiuni CFD, o ofertă pentru 
Acțiuni Sintetice, o ofertă pentru OMI, Polonia, Level 1 

Gratuit 

1)Taxa va fi convertită în moneda contului conform cu Rata de Schimb XTB 

 

 

6. COMENTARII GENERALE: 
 
Alte costuri conectate cu Tranzacțiile la XTB cum ar fi Spreaduri, Marje, puncte swap sau alte taxe și comisioane pe care Clientul le va plăti către XTB sunt descrise în 

celelalte Tabele de Condiții și Marje disponibile pe site-ul XTB. 
 
 

7. TABELUL RATELOR DE SCHIMB XTB: 
 
Pentru a converti poziții specifice în Moneda Contului Clientului, pentru fiecare tranzacție a clientului XTB folosește ratele Bid și Ask din Oferta Basic pentru toate 

Instrumentele Financiare din Platforma de Tranzacționare xStation și pentru Instrumentele CFD bazate pe mărfuri, indici și metale pe platforma MT4. Conversia 
Instrumentelor Financiare pe baza cursurilor de schimb ale perechilor valutare din platforma MT4 se efectuează la rata tipului de Cont de Tranzacționare al Clientului. 
Specificațiile fiecărei oferte individuale pot fi găsite la următorul link. 

În cazul în care XTB nu cotează o anumită pereche care ar permite o conversie direct a unuia dintre parametrii Tranzacției la Moneda Contului, atunci conversia va fi 
realizată prin convertirea parametrului respective în USD și apoi în Moneda Contului. 

XTB informează în Tabelul de Comisioane și Taxe cu privire la taxe adiționale ce ar putea să apară. 
Tabelul de mai jos prezintă ratele de conversie care sunt utilizate pentru a converti un anumit parametru al unei Tranzacții în Moneda Contului. 

 Instrumente CFD Instrumente OMI 

Marjă (rata bid1)  + rata ask2) )/2 N/A 

Rezultatul Tranzacției 

Pentru Tranzacțiile Forex: 

Rata Bid — pentru Tranzacțiile de cumpărare, 

Rata Ask — pentru Tranzacțiile de vânzare; 

 

Pentru alte CFD-uri: 

Rata Bid – pentru Instrumente Financiare pentru care există o rată direct de 

conversie 

Dacă nu există o rată directă de conversie pentru Tranzacțiile cu CFD, atunci 

rezultatul va fi convertit mai întâi în USD la rata Bid pentru Pozițiile de cumpărare 

și Ask pentru Pozițiile de vânzare. Apoi în Moneda Contului la rata Bid pentru 

Pozițiile de Cumpărare și Ask pentru Pozițiile de vânzare. 

N/A 

Comision Rata Ask Rata Ask 

https://www.xtb.com/ro/informatii-cont/specificatii-instrumente
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Valoarea Punctelor Swap și valoarea de 

rulare a Pozițiilor 
(Rata Bid + Rata Ask)/2 N/A 

FTT, alte taxe 
În conformitate cu rata oficială de fixing a Băncii Naționale a Poloniei din ziua 

anterioară 

În conformitate cu rata oficială de fixing a Băncii Naționale a 

Poloniei din ziua anterioară 

Acțiuni Corporative 

(dividend, echivalentul dividendelor, taxe 

pe echivalentul dividendelor, echivalentul 

drepturilor de subscriere, etc) 

Pentru Acțiuni CFD și ETF-uri CFD 

Rata Bid – pentru cash flow-uri pozitive 

Rata Ask – pentru cash flow-uri negative 

Rata Bid – pentru cash flow-uri pozitive 

Rata Ask – pentru cash flow-uri negative 

Valoarea nominală de vânzare / 

cumpărare 
N/A 

Rata Ask + marja specificată în Tabelul de Comisioane și Taxe – 

pentru Ordine de cumpărare 

Rata Bid + marja specificată în Tabelul de Comisioane și Taxe – 

pentru Ordinele de vânzare  

1) Prețul pentru Tranzacția de cumpărare 
2) Prețul pentru Tranzacția de vânzare 


