
II. DATE  PRIVIND CÂ TIGUL REALIZAT/PIERDEREA REALIZAT , PENTRU FIECARE CONTRIBUABIL

Nr. crt. Numele i prenumele  contribuabilului
Cod numeric personal/ 

Num r de identificare fiscal
Total câ tiguri 

(lei)

Total pierderi 

(lei)

0 1 2 3 4

Nr. înregistrare: Data:

Loc rezervat organului fiscal

 Formularul se completeaz  pentru câ tigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât p r ile sociale  i valorile mobiliare în cazul 

 societ ilor închise, realizate începând cu 1 iulie 2010.

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals  în acte publice, declar c  datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete.

Declara ie rectificativ
Se completeaz  cu X în cazul declara iilor rectificative

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Agen ia Na ional  de Administrare 

Fiscal

 DECLARA IE INFORMATIV
 privind câ tigurile/pierderile din transferul titlurilor 

de valoare, altele decât p r ile sociale  i valorile 

mobiliare în cazul societ ilor închise 

 

206 

I. DATE DE IDENTIFICARE A PL TITORULUI DE VENIT

Nume, prenume/Denumire

Cod po tal

Strad Num r

Jude /Sector Localitate

Bloc Scar Etaj Ap.

Telefon Fax E-mail

Cod de identificare fiscal  

Nume, Prenume

Func ia

Semn tur   

i tampil

Anul

 Cod  14.13.01.13/t.v.1



 

  

                       
 

INSTRUCȚIUNI 
privind completarea şi depunerea formularului 206 "Declarație informativă privind 

câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile 
mobiliare în cazul societăților închise” 

 Cod 14.13.01.13/t.v.1 
 
 
  Declarația se completează şi se depune de către intermediari, societățile de administrare a 
investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți 
plătitori de venit, după  caz, pentru  câştigurile/pierderile  realizate de persoanele  fizice, aferente 
tranzacțiilor  cu  titluri  de  valoare,  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul 
societăților închise. 

Pentru  anul  fiscal  2010,  declarația  se  completează  pentru  câştigurile/pierderile  din 
tranzacții cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare  în cazul societăților 
închise, realizate începând cu data de 1 iulie 2010. 
  Declarația se depune anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul 
expirat,  la  organul  fiscal  la  care  intermediarii,  societățile  de  administrare  a  investițiilor  sau 
plătitorii de venit sunt înregistrați în evidența fiscală. 
   Ori de câte ori intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau plătitorii de venit 
constată  erori  în  declarația  depusă  anterior,  aceştia  completează  şi  depun  o  declarație 
rectificativă, situație în care se va înscrie "X" în căsuța prevăzută în acest scop. 
  Declarația  se  depune,  în  format  electronic,  pe  suport magnetic  sau  optic,  prin  folosirea 
programului de asistență elaborat de Agenția Națională de Administrare Fiscală,  cu  respectarea 
structurii de date prevăzută  în anexa nr.4. Suportul magnetic sau optic va fi  însoțit de borderoul 
centralizator prevăzut în anexa nr.3, listat pe hârtie, semnat şi ştampilat, potrivit legii.  

Programul de  asistență este pus  la dispoziția  contribuabililor,  gratuit, de unitățile  fiscale 
sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Borderoul  se completează în două exemplare: 
‐ originalul se depune la organul fiscal, împreună cu formatul electronic al declarației; 
‐  copia  se  păstrează  de  către  intermediar,  societatea  de  administrare  a  investițiilor  sau 

plătitorul de venit, după caz. 
 
 
 
I.    DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI DE VENIT 

  Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal al intermediarului, societății de administrare a 
investițiilor sau alt plătitor de venit, după caz. 
  Cod  de  identificare  fiscală  ‐  se  înscrie  codul  de  identificare  fiscală  a  intermediarului, 
societății de administrare a investițiilor sau al plătitorului de venit. În cazul în care acesta/aceasta 
este plătitor/plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de 
prefixul "RO". 
 

II.  DATE  PRIVIND  CÂŞTIGUL  REALIZAT/PIERDEREA  REALIZATĂ,  PENTRU  FIECARE 
CONTRIBUABIL  

 
  Col.1  ‐  se  completează  pentru  fiecare  contribuabil  în  parte,  înscriindu‐se  numele  şi 
prenumele persoanelor fizice care au realizat câştiguri/pierderi din tranzacțiile efectuate cu titluri 
de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise; 



 

  

  Col.2 ‐ se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau 
numărul  de  identificare  fiscală,  atribuit  de  către  Agenția Națională  de  Administrare  Fiscală,  cu 
ocazia înregistrării fiscale, după caz; 
  Col.3  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  totalul  câştigurilor  realizate  de  persoanele  fizice 
pentru tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în 
cazul societăților închise, pentru fiecare contribuabil; 
  Col.4 ‐ se înscrie suma reprezentând totalul pierderilor realizate de persoanele fizice pentru 
tranzacțiile efectuate cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul 
societăților închise, pentru fiecare contribuabil. 
 
ATENȚIE:  Pentru  anul  2010,  la  col.1  ‐  4  se  înscriu  datele  referitoare  la  tranzacțiile  cu  titluri  de 
valoare,  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile mobiliare  în  cazul  societăților  închise,  realizate 
începând cu data de 1 iulie 2010. 
 
 

   
 



INSTRUCȚIUNI 
privind depunerea în format electronic a formularului 206   

 "Declarație informativă privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele 
decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise"  cod 14.13.01.13/t.v.1 

 
  Declarația  informativă  206  se  depune  la  organul  fiscal  în  format  electronic,  însoțită  de 
borderoul  centralizator  listat.  Formatul electronic  al declarației 206  se poate obține prin  folosirea 
programului  de  asistență  elaborat  de  Agenția  Națională  de  Administrare  Fiscală  şi  se  transmite 
organului fiscal competent pe suport magnetic sau optic. 
  Programul de asistență este distribuit contribuabililor, gratuit, de unitățile  fiscale  teritoriale 
sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 
  Informațiile din declarația informativă 206 vor fi transmise într‐un fişier format text ASCII, în 
care  fiecare  înregistrare  (linie)  se  termină  cu  "carriage  return"  şi  "linefeed".  Separatorul  dintre 
câmpuri va fi virgula. 

Fişierul text conține 2 tipuri de înregistrări: 
        Prima înregistrare va conține informațiile : 
        ‐ an fiscal                                                                        ( 4 caractere numerice) 
        ‐ câmp compus din tipul declarației şi                      ( 2 caractere numerice) 
          modul de plată a impozitului,  unde : 
                ‐primul caracter poate fi:  
                        1‐pentru declarație inițială,  
                        2‐pentru declarație rectificativă 
                ‐al II‐lea caracter, completat cu „1”   (pentru plată anticipată) 
        ‐ codul de identificare fiscală a plătitorului de venit      (13 caractere numerice) 
        ‐ natura veniturilor, câmp completat cu „18”                 ( 2 caractere numerice ) 

‐ total (total câştiguri – total pierderi)                             (12 caractere numerice) 
        Următoarele înregistrări vor conține informațiile: 
        ‐ codul numeric personal                   (13 caractere numerice) 
        ‐ total câştiguri                   (12 caractere numerice)  
        ‐ total pierderi                                     (12 caractere numerice)  
        ‐ câmp numeric de rezervă                (12 caractere numerice)  
        ‐ câmp numeric de rezervă                (12 caractere numerice)  
Numele fişierului text este format astfel: 
     D206_aaaa_xy_nnnnnnnnnnnnn_18.txt unde, 
       aaaa ‐ anul înregistrării venitului (>= 2010) 
                xy  ‐ precizări privind declarația şi modul de plată a impozitului  
                           x= I‐declarație inițială sau R‐declarație rectificativă 
                           y= A‐plată anticipată 
        nnnnnnnnnnnnn ‐ codul de identificare fiscală 
        18 ‐ natura veniturilor  
Exemplu:  
     Fişierul cu numele D206_2010_IA_2222_18.txt, unde:  
aaaa = 2010, I ‐ declarație inițială, A ‐ plată anticipată, 
nnnnnnnnnnnnn = 2222, 18 = natura veniturilor şi conținutul: 
  ‐ prima înregistrare 
    2010 , 11 , 2222 , 18 , 634  
                unde 11 e format din:  1=declarație inițială, 1=plată anticipată  
  ‐ următoarele înregistrări :                                  
    1111111111126 , 100 , 200 , , 
    1111111111134 , 500 , 0 , , 
    1111111111150 , 234 , 0 , ,



Anexa nr.3 

         
BORDEROU CENTRALIZATOR*) 

de însoțire a declarației informative....... 
 pentru anul.......... 

 
Cod de identificare fiscală plătitor de venit: 
Denumire/Nume şi Prenume: 
Adresa: 
Telefon: 
Persoana de contact: 
 
Categoria de venit**):  
 
Natura impozitului reținut**): 
 

Număr 
beneficiari 
de venit 

Declarație 
informativă 

rectificativă***) 

Baza de calcul a 
impozitului/Total 

câştiguri  
(lei) 

 
Total pierderi 

(lei) 

Impozit 
reținut**) 

(lei) 

1  2  3  4  5 
         

  *) Datele se preiau din formularul 205 "Declarație informativă privind impozitul 
reținut la sursă, pe beneficiari de venit” sau din formularul 206 “Declarație informativă 
privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi 
valorile mobiliare în cazul societăților închise”. 

**) Rubricile se completează pentru formularul 205 "Declarație informativă privind 
impozitul reținut la sursă, pe beneficiari de venit”.    

***) Se completează cu "x" în cazul depunerii declarației informative rectificative. 
 
 
  Nume, prenume: 
  Funcția: 
  Semnătura şi ştampila plătitorului de venit: 

 ____________________________________________________________________ 

Loc rezervat organului fiscal        Nr. înregistrare…………………… 

                            Data……………………………… 

   ____________________________________________________________________ 




