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DEPUNEREA DECLARAȚIEI PRIVIND
VENITURILE REALIZATE DIN ROMÂNIA

de către persoanele care au realizat venituri
din transferul titlurilor de valoare, altele

decât părțile sociale și valorile mobiliare în
cazul societăților închise, în anul 2015

- FORMULARUL 200 -



Depunerea declaraţiei privind veniturile realizate din România
de către persoanele care au realizat venituri din transferul titlurilor

de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare
în cazul societăților închise, în anul 2015

- sesiune de asistență și îndrumare online -
13.04.2016

Nr. Crt. Întrebare Răspuns

1 Am primit o fișă de portofoliu de la bancă. Ce
declarație depun? Până la ce dată? Ce impozit
datorez? Care este termenul de plată? Dacă sunt
și salariată datorez și C.A.S.S? 

Pentru câştiguri sau pierderi realizate în anul 2015 din
transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale
şi  valorile  mobiliare  în  cazul  societăţilor  închise,  aveţi
obligaţia  completării  şi  depunerii  formularului  200  -
„Declaraţie  privind  veniturile  realizate  din  România”.
Formularul  se  completează  pe  baza  documentelor
justificative  eliberate  de  intermediari/societăţile  de
administrare  a  investiţiilor  sau  alţi  plătitori  de  venit,
privind  tranzacţiile  efectuate  cu  titluri  de  valoare.
La declaraţie se anexează aceste documente justificative
-  fişa  de  portofoliu  pe  care  aţi  primit-o,  privind
tranzacţiile  efectuate,  din  care  să  rezulte  câştigul
net/pierderea netă declarat/declarată.
Declaraţia 200 o veţi  depune până la data de 25 mai
inclusiv, la organul fiscal în a cărui rază teritorială aveţi
domiciliul, potrivit legii.
Impozitul datorat pentru această categorie de venituri,
se va calcula  de  către unitatea fiscală  teritorială,  prin
aplicarea  cotei  de  impozitare  (16%)  asupra  câştigului
net anual impozabil, care se determină ca diferenţă între
câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali
anteriori.  
Impozitul datorat se achită în termen de 60 zile de la
primirea Deciziei de impunere anuală, emisă de unitatea
fiscală.
Dacă  în  anul  2015  aţi  avut  şi  venituri  din  salarii,  nu
datoraţi  contribuţie  de  asigurări  sociale  de  sănătate
pentru  veniturile  din  investiţii  (tranzacţii  cu  titluri  de
valoare). 

Menţionăm că întrebările contribuabililor au fost parţial modificate pentru o mai bună înţelegere.
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