MINISTERUL FINANŢELOR
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Direcţia Generală Regională a Finan ţelor Publice Braşov
Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN TRANSFERUL DE MONEDĂ VIRTUALĂ

Moneda virtuală este o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă
centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal şi nu
deţine statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca
mijloc de schimb şi poate fi transferată, stocată şi tranzacţionată electronic.
[art. 2 lit. t1) din Legea nr. 129/2019]

Moneda virtuală nu este acelaşi lucru cu moneda electronică.
Moneda electronică este valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o
creanţă asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operaţiuni de plată şi
care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică.
[art. 4 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 210/2019]

Încadrare fiscală:
Veniturile realizate de persoanele fizice din transferul* de monedă virtuală
sunt venituri impozabile şi în scopul impozitării sunt încadrate în categoria
„veniturilor din alte surse”.
[art. 61 lit. i), art. 114 lit. m) din Codul fiscal]

*transfer - orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, schimbul unui drept de proprietate
cu servicii ori cu un alt drept de proprietate (...)
[art. 7 pct. 42 din Codul fiscal]

Stabilirea venitului supus impozitării şi a impozitului:
Venitul supus impozitării este câstigul din transferul de monedă virtuală.
Câstigul din transferul de monedă virtuală este diferenţa pozitivă între preţul de
vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei.
Impozitul pe câstigul din transferul de monedă virtuală datorat se calculează de
către persoana fizică prin aplicarea cotei de 10% asupra câştigului din transferul de
monedă virtuală.
[art. 64 alin. (1) lit. h), art. 116 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Codul fiscal]

Câştigul din transferul de monedă virtuală = preţul de vânzare - preţul de achiziţie
Impozit datorat = 10% x câştigul din transferul de monedă virtuală

Câştigul din transferul de monedă virtuală neimpozabil:
Dacă totalul câştigurilor dintr-un an fiscal nu depăşeşte 600 de lei, atunci
câştigul dintr-o tranzacţie care este mai mic de 200 de lei nu se impozitează.
[art. 116 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal]
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Declararea şi plata impozitului:
Persoanele fizice care realizează câştiguri din transferul de monedă virtuală au
obligaţia să declare aceste câştiguri prin completarea formularului 212 „Declarație
unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” Capitolul I. „Date privind veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate”:
- Secțiunea I.1: „Date privind impozitul pe venit realizat din România” Subsecţiunea I.1.1: „Date privind impozitul pe veniturile realizate din România”,
impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli – „Date privind activitatea
desfăşurată” - „Alte surse”,
sau, în cazul în care sunt obţinute din surse din străinătate,
- Secțiunea I.2: „Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate” Subsecţiunea I.2.1: Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate” „Alte venituri”. Pentru calculul impozitului datorat, persoanele fizice vor lua în
considerare metoda de evitare a dublei impuneri prevăzută în convenţia de evitare a
dublei impuneri dintre România şi statul din care a obţinut veniturile, ce poate fi
selectată din lista convenţiilor al cărei link este prevăzut în formular.
[art. 116 alin. (1), art. 130 alin. (4) din Codul fiscal, OPANAF 2127/2021]

În vederea declarării, sumele înscrise în declarația unică se exprimă în moneda
naţională a Romaniei. Sumele exprimate într-o monedă străina se convertesc în moneda
națională a României prin utilizarea cursului de schimb valutar al BNR valabil la
momentul încasării prețului.
[art. 9 alin. (2) si (3) lit.b) din Codul fiscal]

Pentru cursul valutar se poate accesa site-ul Băncii Naţionale a României: www.bnr.ro sau
accesand urmatorul link: http://www.bnr.ro/Home.aspx.

Termenul de depunere al declaraţiei şi de plată a impozitului: până la data de 25
mai, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.
[art. 116 alin. (1), din Codul fiscal]

Declaraţia unică se poate depune:
prin mijloace electronice de transmitere la distanţă:
- prin intermediul serviciului „Spaţiul Privat Virtual”, accesând website-ul
www.anaf.ro, secţiunea „Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF”;
- prin intermediul portalului e-guvernare, prin utilizarea unui certificat digital
calificat;
•
în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin poştă cu
confirmare de primire.
•

[OPANAF 2127/2021]

Plata se poate face:
•
prin virament bancar (online sau la banca) - în contul unic de disponibil 55.04
“Sume reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele
fizice în curs de distribuire” (Codurile IBAN aferente conturilor unităților Trezoreriei
Statului se găsesc pe site-ul anaf, în secțiunea Asistență contribuabili – Plata obligaţiilor
fiscale - Codurile IBAN;
•
online, prin
intermediul SPV, (interconectat cu portalul de plati online
www.ghiseul.ro)- selectând rubrica "Plăţi creanţe";
•
la trezoreria pe raza căruia plătitorul are domiciliul fiscal, în numerar sau card
bancar;
•
cu mandat poștal, prin intermediul oficiilor poștale.
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Stabilirea, declararea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii
Pentru câştigurile din transferul de monedă virtuală:

✗

- nu se datorează contribuţia de asigurări sociale (CAS).
- se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) numai dacă valoarea
câştigului din transferul de monedă virtuală cumulat, după caz, cu alte venituri
realizate**, este cel puţin egală cu plafonul reprezentat de 12 salarii minime brute pe
ţară, în vigoare în anul obţinerii veniturilor.
CASS se calculează de persoana fizică prin aplicarea cotei de 10% asupra
echivalentului a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare în anul obţinerii veniturilor.
Termenul de declarare a CASS:
- până la data de 25 mai inclusiv a anului obţinerii veniturilor, dacă persoana
fizică estimează un venit net anual cumulat (câştiguri din transferul de monedă virtuală
cumulate, după caz, cu alte venituri) cel puţin egale cu 12 salarii minime brute pe
ţară, prin completarea Declaraţiei Unice la Capitolul II „Date privind impozitul pe
veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale
obligatorii”, Subsecţiunea II.2.2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de
sănătate (CASS) estimată”;
- până la data de 25 mai inclusiv a anului următor obţinerii veniturilor, dacă
persoana fizică a estimat că obţine un venit net anual cumulat sub plafonul de 12 salarii
minime brute pe ţară însă a realizat cel puţin acest plafon, prin completarea
Declaraţiei Unice, Capitolul I. „Date privind veniturile realizate şi contribuţiile sociale
datorate”, Subsecţiunea I.3.2 „Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
(CASS) datorată”.
Termenul de plată a CASS:
- până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor obţinerii veniturilor
[art. 155 alin. (1) lit. h), art. 170 alin. (1), (2) lit.g) si (4), art. 174 alin. (1) şi (3) din Codul fiscal]

** alte venituri realizate: categorii de venituri prevăzute la art. 155 alin.(1) lit. b)-h) din Codul fiscal: activităţi
independente, drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, cedarea folosinţei bunurilor,
investiţii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, alte surse. Sunt luate în calcul venitul nete/norma de
venit/sume încasate, după caz, conform celor prevăzute la art.174 alin. (2) din Codul fiscal)

Declaraţia Unică se depune în anul obţinerii veniturilor şi în următoarele
situaţii:
•

persoana fizică începe în cursul anului fiscal să realizeze câştiguri
din transferul de monedă virtuală, iar venitul net anual cumulat din una sau mai multe
surse şi/sau categorii de venituri**, estimat a se realiza pentru anul curent este cel
putin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară:
- este obligată să depună Declaraţia Unică în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului, pentru declararea CASS. Salariul minim brut pe ţară este cel
în vigoare la data depunerii declaraţiei.
[art. 174 alin. (10) din Codul fiscal]

•
persoana fizică care estimează pentru anul curent un venit net anual cumulat
sub plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară dar optează pentru plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, caz în care datorează CASS astfel:
- dacă depune Declaraţia Unică pâna la împlinirea termenului legal de depunere - 25
mai a anului de obţinere a veniturilor -, datorează CASS prin aplicarea cotei de 10% la o
baza de calcul de 6 salarii minime brute pe ţară;
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- dacă depune Declaraţia Unică după împlinirea termenului legal de depunere 25 mai a anului de obţinere a veniturilor -, datorează CASS prin aplicarea cotei de 10%
la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului minim brut pe ţară în vigoare în
anul obţinerii veniturilor, înmulţită cu numarul de luni rămase pâna la termenul legal de
depunere a Declaraţiei Unice privind venitul realizat - 25 mai a anului următor obţinerii
veniturilor -, inclusiv luna în care se depune declaraţia.
[art. 180 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal]

Şi în aceste situaţii termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de
sănătate este până la data de 25 mai inclusiv, a anului următor obţinerii veniturilor.
Baza legală: Legea 227/2015 privind Codul fiscal, OPANAF 2127/2021, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi Legea nr. 210/2019 privind
activitatea de emitere de monedă electronică

Material informativ
elaborat în data de 23.06.2022
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