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  Ministerul Finanţelor 
 Agentia Nationala de Administrare Fiscala                                          
 Directia Generala Regionala a Finanţelor Publice Brasov

    Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 

              MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL DE LEGEA 142/2022*
                   - în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023 -

Art.
I

Pct.
Forma Codului fiscal în vigoare ÎNAINTE de modificările

aduse de Legea 142/2022*
Forma Codului fiscal în vigoare DUPĂ modificările

aduse de Legea 142/2022*

1.  Art. 92 Definirea veniturilor  din România din transferul  titlurilor  de
valoare
    Sunt considerate ca fiind obţinute din România, indiferent dacă
sunt primite în România sau în străinătate, următoarele:
...
b) veniturile din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, 
astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 23, realizate printr-un 
intermediar, rezident fiscal român la care persoana fizică are 
deschis contul.

La articolul 92, litera b) se modifică: 

b) veniturile din operaţiuni cu instrumente financiare derivate,
astfel  cum sunt  definite  la  art.  7  pct.  23,  realizate  printr-un
intermediar  definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal
român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce
are calitatea de intermediar, la care persoana fizică are deschis
contul.

2.
Art.  94  Determinarea  câştigului/pierderii  din  transferul  titlurilor  de
valoare, altele decât instrumentele financiare derivate, precum şi din
transferul aurului de investiţii

(10) Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de
valoare,  altele  decât  instrumentele  financiare  derivate,  se
efectuează, după caz, la data:
a) încheierii  tranzacţiei, pe baza documentelor justificative, de
către intermediarul definit potrivit legislaţiei în materie, rezident
fiscal român, dacă operaţiunea se efectuează prin intermediar;

 La articolul 94, alineatul (10) se modifică:

(10) Determinarea câştigului/pierderii din transferul titlurilor de
valoare,  altele  decât  instrumentele  financiare  derivate,  se
efectuează, după caz:
a)  la  data  încheierii  tranzacţiei,  pe  baza  documentelor
justificative, de către  entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1),
dacă  operaţiunea  se  efectuează  prin  una  dintre  entităţile
prevăzute la art. 961 alin. (1); 
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b) efectuării plăţilor  preţului tranzacţiei, pe baza documentelor
justificative, de către beneficiarul de venit dacă operaţiunea nu
se  efectuează  printr-un  intermediar  sau  intermediarul  nu  este
rezident fiscal român;
c)  încheierii  tranzacţiei  de  vânzare  în  lipsă,  indiferent  de
modalitatea prin care se realizează decontarea acesteia, de către
intermediar definit potrivit legislaţiei în materie,  rezident fiscal
român, pe baza documentelor justificative, în cazul tranzacţiilor
de vânzare în lipsă.  Dacă intermediarul  nu este rezident fiscal
român, determinarea  câştigului  se  efectuează  de  către
beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative primite
de la intermediarul rezident străin;
d) la data plăţii comisionului aferent operaţiunii de împrumut de
valori  mobiliare prevăzută în  contractul  de împrumut, în  cazul
operaţiunii  de  împrumut  de  valori  mobiliare.  Determinarea
câştigului se face de către intermediar, definit potrivit legislaţiei
în materie, pe baza documentelor justificative. Dacă operaţiunea
nu se efectuează printr-un intermediar sau intermediarul nu este
rezident fiscal român, determinarea câştigului se efectuează de
către beneficiarul de venit, pe baza documentelor justificative;
e)  la  data  stabilirii  valorii  de  răscumpărat  a  titlurilor  de
participare,  în  cazul  răscumpărării  titlurilor  de  participare  la
organismele  de  plasament  colectiv,  de  către societăţile  de
administrare  a  investiţiilor,  dacă  acestea  sunt  rezidenţi  fiscali
români.  În cazul în care societatea de administrare a investiţiilor
este  nerezidentă, obligaţia  determinării  câştigului/pierderii
revine beneficiarului de venit;
f)  la  momentul  încheierii  tranzacţiei,  pe  baza  documentelor
justificative, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra
titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv ca
urmare  a  tranzacţionării  acestora  pe  pieţe  reglementate  sau
sisteme  alternative  de  tranzacţionare,  de  către  intermediari,
dacă  aceştia  sunt  rezidenţi  fiscali  români.  În  cazul  în  care
intermediarul  este  nerezident, obligaţia  determinării
câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit.

b)  la  data  efectuării  plăţilor preţului  tranzacţiei,  pe  baza
documentelor justificative, de către beneficiarul de venit, dacă
operaţiunea nu se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute
la art. 961 alin. (1);
c) la data încheierii tranzacţiei de vânzare în lipsă, indiferent de
modalitatea prin care se realizează decontarea acesteia, de către
entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1), pe baza documentelor
justificative,  în  cazul  tranzacţiilor  de  vânzare  în  lipsă.  Dacă
tranzacţia nu se efectuează prin una dintre entităţile prevăzute
la  art.  961 alin.  (1),  determinarea  câştigului/pierderii se
efectuează de către beneficiarul de venit, pe baza documentelor
justificative;
d) la data plăţii comisionului aferent operaţiunii de împrumut de
valori mobiliare prevăzute în contractul  de împrumut, în cazul
operaţiunii  de  împrumut  de  valori  mobiliare.  Determinarea
câştigului se face de către  entităţile prevăzute la art. 961 alin.
(1), pe baza documentelor justificative. Dacă operaţiunea nu se
efectuează  prin una dintre entităţile prevăzute la art. 961 alin.
(1), determinarea câştigului se efectuează de către beneficiarul
de venit, pe baza documentelor justificative;
e)  la  data  stabilirii  valorii  de  răscumpărat  a  titlurilor  de
participare,  în  cazul  răscumpărării  titlurilor  de  participare  la
organismele de plasament colectiv, de către entităţile prevăzute
la art. 961 alin. (1). Dacă operaţiunea nu se efectuează prin una
dintre  entităţile  prevăzute  la  art.  961 alin.  (1), obligaţia
determinării câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit;

f)  la  momentul  încheierii  tranzacţiei,  pe  baza  documentelor
justificative, în cazul transferului dreptului de proprietate asupra
titlurilor de participare la organismele de plasament colectiv ca
urmare  a  tranzacţionării  acestora  pe  pieţe  reglementate  sau
sisteme  alternative  de  tranzacţionare,  de  către  entităţile
prevăzute la art. 961 alin. (1).  Dacă tranzacţia nu se efectuează
prin una dintre entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1), obligaţia
determinării câştigului/pierderii revine beneficiarului de venit.
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3.  Art. 95 „Stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele financiare
derivate”

(1) Câştigul/pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare
derivate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile
realizate  din  poziţiile  închise  începând  din  prima  zi  de
tranzacţionare  a  anului  fiscal  şi  până  în  ultima  zi  de
tranzacţionare a acestuia (inclusiv) şi cheltuielile aferente acestor
poziţii,  evidenţiate  în  cont,  pentru  fiecare  tip  de  contract  şi
scadenţă, indiferent dacă acesta a ajuns sau nu la scadenţă. În
cazul  instrumentelor  financiare  derivate  ce  prevăd  decontări
periodice între părţi, fără închiderea poziţiei,  în cadrul unui an
fiscal, câştigul/pierderea din operaţiuni cu astfel de instrumente
financiare reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile
realizate cu ocazia decontărilor periodice şi cheltuielile aferente,
evidenţiate în cont.
(2)  Determinarea  câştigului/pierderii  din  operaţiuni  cu
instrumentele financiare derivate se face de către intermediar,
aşa  cum  este  definit  de  legislaţia  în  materie,  rezident  fiscal
român,  la  sfârşitul  anului  fiscal,  cumulat,  pentru  toate
instrumentele  financiare  derivate, pe  bază  de  documente
justificative,  dacă  operaţiunile  se efectuează  prin  intermediar.
Dacă  operaţiunea  nu  se  efectuează  printr-un  intermediar,
determinarea câştigului se efectuează anual cumulat, la sfârşitul
anului  fiscal,  de  către  beneficiarul  de  venit,  pe  bază  de
documente justificative.
(3)  Veniturile  realizate  din  operaţiuni  cu  poziţii  închise  cu
instrumente financiare derivate reprezintă încasările efective din
toate aceste operaţiuni, cu poziţii închise, realizate în cursul unui
an fiscal şi evidenţiate în contul beneficiarului de venit, mai puţin
încasările de principal.
(4)  Cheltuielile  aferente  operaţiunilor  cu  poziţii  închise  cu
instrumente  financiare  derivate  reprezintă  plăţile  aferente
acestor  poziţii  închise  efectuate  în  cursul  unui  an  fiscal  şi
evidenţiate  în  contul  beneficiarului  de  venit,  inclusiv  costurile
aferente tranzacţiilor, mai puţin plăţile de principal.

Art.  95  „Stabilirea  venitului  din  operaţiuni  cu  instrumentele
financiare derivate,  efectuate prin intermediari definiţi potrivit
legislaţiei în materie” se modifică: 
Art. 95
(1) Câştigul/Pierderea din operaţiuni cu instrumentele financiare
derivate reprezintă diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile
realizate  din  poziţiile  închise  şi  cheltuielile  aferente  acestor
poziţii, evidenţiate  în  cont,  pentru  fiecare  tip  de  contract  şi
scadenţă, indiferent dacă acesta a ajuns sau nu la scadenţă. În
cazul  instrumentelor  financiare  derivate  ce  prevăd  decontări
periodice între părţi, fără închiderea poziţiei, câştigul/pierderea
din  operaţiuni  cu  astfel  de  instrumente  financiare  reprezintă
diferenţa pozitivă/negativă dintre veniturile realizate cu ocazia
decontărilor  periodice  şi  cheltuielile  aferente,  evidenţiate  în
cont.

(2)  Determinarea  câştigului/pierderii  din  operaţiuni  cu
instrumentele financiare derivate se face de către intermediar,
aşa  cum  este  definit  de  legislaţia  în  materie,  rezident  fiscal
român sau nerezident care are în România un sediu permanent ce
are calitatea de intermediar, la momentul fiecărei tranzacţii, pe
bază de documente justificative.

(3)  Veniturile  realizate  din  operaţiuni  cu  poziţii  închise  cu
instrumente financiare derivate reprezintă încasările efective din
toate aceste operaţiuni, cu poziţii închise, evidenţiate în contul
beneficiarului de venit, mai puţin încasările de principal.

(4)  Cheltuielile  aferente  operaţiunilor  cu  poziţii  închise  cu
instrumente  financiare  derivate  reprezintă  plăţile  aferente
acestor  poziţii  închise,  evidenţiate  în  contul  beneficiarului  de
venit, inclusiv costurile aferente tranzacţiilor, mai puţin plăţile
de principal.
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 (5) Determinarea câştigului/pierderii  se efectuează la  sfârşitul
anului fiscal, cumulat, pentru instrumente financiare derivate, în
cazul  poziţiilor  închise  în  anul  respectiv,  de  către  intermediar
definit potrivit legislaţiei în materie, rezident fiscal român  dacă
operaţiunea se efectuează prin intermediar.
    Dacă operaţiunea nu se efectuează printr-un intermediar sau
intermediarul  nu  este  rezident  fiscal  român,  determinarea
câştigului se efectuează anual cumulat la sfârşitul anului fiscal, în
cazul poziţiilor închise în anul respectiv de către beneficiarul de
venit.

(5) Determinarea câştigului/pierderii se efectuează la momentul
fiecărei  tranzacţii pentru  instrumente  financiare  derivate,  în
cazul  poziţiilor  închise  de  către  intermediar  definit  potrivit
legislaţiei în materie, rezident fiscal român  sau nerezident care
are  în  România  un  sediu  permanent  ce  are  calitatea  de
intermediar.

4. După art. 95 se introduce art. 951, cu următorul cuprins:

 Art.  951 „Stabilirea  venitului  din  operaţiuni  cu  instrumentele
financiare  derivate,  care  nu  sunt  efectuate  prin  intermediari
definiţi potrivit legislaţiei în materie” 
Art. 951. — (1) Câştigul/Pierderea din operaţiuni cu instrumentele
financiare derivate care nu sunt efectuate printr-un intermediar
definit  potrivit legislaţiei  în materie, rezident fiscal român sau
nerezident  care  are  în  România  un  sediu  permanent  ce  are
calitatea de intermediar, se determină potrivit prevederilor art.
95 alin.  (1),  pentru  poziţiile  închise  începând din  prima zi  de
tranzacţionare  a  anului  fiscal  şi  până  în  ultima  zi  de
tranzacţionare  a  acestuia,  inclusiv.  Determinarea  câştigului/
pierderii  se  efectuează  potrivit  art.  95  alin.  (1)  şi  în  cazul
instrumentelor financiare derivate ce prevăd decontări periodice
între părţi, fără închiderea poziţiei, în cadrul unui an fiscal. 
(2)  Determinarea  câştigului/pierderii  se  efectuează  anual,
cumulat, la sfârşitul anului fiscal, de către beneficiarul de venit,
pe bază de documente justificative.
(3)  Veniturile  realizate  din  operaţiuni  cu  poziţii  închise  cu
instrumente  financiare  derivate  şi  cheltuielile  aferente
operaţiunilor respective se determină potrivit prevederilor art. 95
alin. (3) şi (4). 

5. Art.  96  Determinarea  câştigului  net  anual/pierderii  nete  anuale  din
transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente
financiare, precum şi din transferul aurului de investiţii

 La articolul 96, denumirea marginală se modifică: „Determinarea
câştigului net anual/pierderii nete anuale din transferul titlurilor
de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, care
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nu sunt efectuate prin entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1),
precum şi din transferul aurului de investiţii

6.  Art.  96  Determinarea câştigului  net  anual/pierderii  nete anuale  din
transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente
financiare, precum şi din transferul aurului de investiţii

(3)  Intermediarii,  societăţile  de  administrare  a  investiţiilor  sau
societăţile  de  investiţii  autoadministrate,  administratorii  de
fonduri  de  investiţii  alternative,  rezidenţi  fiscali  români,  care
efectuează  tranzacţiile  prevăzute  la  art.  94  şi  95,  atât  pentru
veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din
străinătate, au următoarele obligaţii:
 a)  calcularea  câştigului/pierderii  pentru  fiecare  tranzacţie
efectuată pentru contribuabil sau anual, după caz;
b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind
totalul  câştigurilor/pierderilor,  în  formă  scrisă,  pentru
tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a
lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
c) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a
anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o
declaraţie  informativă  privind  totalul  câştigurilor/pierderilor,
pentru fiecare contribuabil.
 (4)  Procedura  de  aplicare  a  prevederilor  alin.  (3)  lit.  c)  se
stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

 La articolul 96, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 

7.  După articolul  96 se introduce art. 961, cu următorul cuprins:
Art.  961  „Stabilirea  obligaţiilor  intermediarilor  definiţi  potrivit
legislaţiei în materie, societăţilor de administrare a investiţiilor,
societăţilor de investiţii autoadministrate şi administratorilor de
fonduri  de  investiţii  alternative,  rezidenţi  fiscali  români  sau
nerezidenţi  care  au  în  România  un  sediu  permanent  ce  are
calitatea de intermediar” 
Art. 961. — (1) Intermediarii definiţi potrivit legislaţiei în materie,
societăţile de administrare a investiţiilor, societăţile de investiţii
autoadministrate,  administratorii  de  fonduri  de  investiţii
alternative,  rezidenţi  fiscali  români  sau nerezidenţi  care au în
România  un sediu  permanent  ce  are  calitatea  de intermediar,
după caz, care efectuează transferurile/operaţiunile prevăzute la
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art. 94 şi 95, atât pentru veniturile obţinute din România, cât şi
pentru cele obţinute din străinătate, altele decât din transferul
aurului de investiţii, au următoarele obligaţii: 
a)  calcularea  câştigului/pierderii  pentru  fiecare  transfer/
operaţiune efectuat/efectuată pentru contribuabil; 
b) calcularea, reţinerea la sursă, declararea şi plata impozitului
pe venit, conform art. 97 alin. (81)—(85); 
c) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind
totalul câştigurilor/pierderilor şi a impozitului calculat şi reţinut
la  sursă,  în  formă scrisă  sau prin mijloace electronice,  pentru
tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a
lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
d) depunerea, anual, a declaraţiei prevăzute la art. 132 alin. (2).
(2) Entităţile prin care sunt efectuate transferuri ale aurului de
investiţii au următoarele obligaţii:
a) determinarea câştigului/pierderii pentru fiecare transfer; 
b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind
totalul câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă sau prin mijloace
electronice, pentru transferurile efectuate în cursul anului fiscal
anterior, în cadrul termenului prevăzut la art. 132 alin. (2); 
c)  depunerea  anuală  a  declaraţiei  privind  totalul
câştigurilor/pierderilor,  pentru  fiecare  contribuabil,  în  cadrul
termenului  prevăzut  la  art.  132  alin.  (2),  potrivit  procedurii
stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF. 

8. Art. 97 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii  La art. 97, după alineatul (8) se introduc cinci alineatele (81)—
(85): 
(81) Veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de
valoare  şi  din  operaţiuni  cu  instrumente  financiare  derivate,
determinate conform art. 94 şi 95, pentru transferuri/operaţiuni
efectuate prin entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1), se impun
prin reţinere la sursă astfel:
a) în cazul titlurilor de valoare: 
(i)  prin  aplicarea  unei  cote  de  1%  asupra  fiecărui  câştig  din
transferul  titlurilor  de  valoare  care  au  fost  dobândite  şi
înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de
la data dobândirii;
(ii)  prin  aplicarea  unei  cote  de  3%  asupra  fiecărui  câştig  din
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transferul  titlurilor  de  valoare  care  au  fost  dobândite  şi
înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data
dobândirii;
b) în cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate: 
(i)  prin  aplicarea  unei  cote  de  1%  asupra  fiecărui  câştig  din
efectuarea  de  operaţiuni  cu  instrumente  financiare  derivate
deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data
dobândirii;
(ii)  prin  aplicarea  unei  cote  de  3%  asupra  fiecărui  câştig  din
efectuarea  de  operaţiuni  cu  instrumente  financiare  derivate
deţinute  o  perioadă  mai  mică  de  365  de  zile  de  la  data
dobândirii.  Pentru  determinarea  perioadei  în  care  au  fost
deţinute  se  consideră  că  titlurile  de  valoare  şi  instrumentele
financiare  sunt  înstrăinate/  răscumpărate  în  aceeaşi  ordine  în
care au fost dobândite, respectiv primul intrat — primul ieşit, pe
fiecare simbol.
(82)  Pentru  calculul  câştigului  prevăzut  la  alin.  (81),  valoarea
fiscală  se  determină  prin  aplicarea  metodei  preţului  mediu
ponderat,  cuprinzând  şi  costurile  aferente  transferului/
operaţiunii,  pe  fiecare  simbol,  indiferent  de  perioada  de
deţinere.
(83) Obligaţia calculării şi reţinerii la sursă a impozitului pe venit
rezultat din alin. (81) revine entităţilor prevăzute la art. 961 alin.
(1), la fiecare transfer/operaţiune.
(84) Impozitul pe venit calculat şi reţinut la sursă se declară şi se
virează la bugetul de stat de către entităţile prevăzute la art. 961

alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii  următoare celei  în
care a fost reţinut şi este impozit final.
(85) Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din
operaţiuni  cu  instrumente  financiare  derivate,  efectuate  prin
entităţile  prevăzute  la  art.  961 alin.  (1),  după  caz,  nu  se
reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi
definitive ale contribuabilului.

9.  Art. 133 Dispoziţii tranzitorii  La articolul 133, după alineatul (21) se introduce alineatul (22):
 
(22) În vederea determinării impozitului pe venit datorat în cazul
transferului  titlurilor  de  valoare/operaţiunilor  cu  instrumente
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financiare derivate se aplică următoarele reguli:
a) pentru anul fiscal cuprins între 1 ianuarie 2022— 31 decembrie
2022, inclusiv, se procedează după cum urmează: 
(i)  pentru  câştigurile/pierderile  aferente  perioadei,  obligaţiile
fiscale  sunt  cele  în  vigoare  la  data  realizării
câştigului/înregistrării pierderii;
(ii) pierderea netă obţinută din transferul titlurilor de valoare şi
din operaţiuni cu instrumente financiare derivate care nu au fost
efectuate prin entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1), aferentă
anului fiscal 2022, respectiv perioadei cuprinse între 1 ianuarie
2022—31  decembrie  2022,  inclusiv,  se  reportează  şi  se
compensează, potrivit regulilor de reportare;
b) în  cazul transferului  titlurilor  de valoare şi  operaţiunilor  cu
instrumente  financiare  derivate,  efectuate  prin  entităţile
prevăzute  la  art.  961 alin.  (1),  dobândite  anterior  datei  de  1
ianuarie 2023, impozitul se calculează astfel: 
(i)  prin  aplicarea  unei  cote  de  3%  asupra  câştigului  realizat
începând  cu  data  de  1  ianuarie  2023,  pentru  cele  deţinute  o
perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii;
(ii) prin aplicarea unei cote de 1% asupra câştigului determinat
potrivit  legii,  realizat  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2023,
pentru  cele  deţinute  o  perioadă  mai  mare  de  365  de  zile,
inclusiv, de la data dobândirii;
c) pierderile obţinute şi necompensate până la data de 1 ianuarie
2023  din  transferul  titlurilor  de  valoare  şi  din  operaţiuni  cu
instrumente  financiare  derivate  efectuate  prin  entităţile
prevăzute  la  art.  961 alin.  (1)  nu  se  reportează,  acestea
reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului indiferent de
data la care au fost înregistrate.

10. Art.170 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice  care realizează veniturile  prevăzute la
art. 155 alin. (1) lit. b) - h)
 (2)  Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime
brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei
prevăzute la  art.  120 se efectuează  prin  cumularea  veniturilor
prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), după cum urmează:
...

 La articolul  170 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
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e) venitul şi/sau câştigul net din investiţii, stabilit conform art. 94
-  97.  În  cazul  veniturilor  din  dobânzi  se  iau  în  calcul  sumele
încasate,  iar  în  cazul veniturilor  din dividende se iau în calcul
dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;

e)  venitul  şi/sau  câştigul/câştigul  net  din  investiţii,  stabilit
conform art.  94—97. În  cazul  veniturilor  din  dobânzi  se iau  în
calcul sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se
iau în calcul  dividendele încasate, distribuite începând cu anul
2018; 

11.  Art.  230  Coroborarea  prevederilor  Codului  fiscal  cu  cele  ale
convenţiilor  de  evitare  a  dublei  impuneri  şi  a  legislaţiei  Uniunii
Europene
 (5) Intermediarii, definiţi potrivit legislaţiei în materie, prin care
persoanele  fizice  nerezidente  obţin  venituri  din  transferul
titlurilor  de valoare  emise de rezidenţi  români  au  următoarele
obligaţii:
 a) să solicite organului fiscal din România codul de identificare
fiscală pentru persoana nerezidentă care nu deţine acest număr;
 b) să păstreze originalul sau copia legalizată a certificatului de
rezidenţă fiscală  sau un alt  document  eliberat  de către o altă
autoritate  decât  cea  fiscală,  care  are  atribuţii  în  domeniul
certificării  rezidenţei  conform legislaţiei  interne  a  acelui  stat,
însoţit/însoţită de o traducere autorizată în limba română; 
 c) să calculeze câştigul/pierderea la fiecare tranzacţie efectuată
pentru contribuabilul persoană fizică nerezidentă;
d) să calculeze totalul câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile
efectuate  în  cursul  anului  pentru  fiecare  contribuabil  persoană
fizică nerezidentă;

e) să transmită în formă scrisă către fiecare contribuabil persoană
fizică  nerezidentă  informaţiile  privind  totalul
câştigurilor/pierderilor,  pentru  tranzacţiile  efectuate  în  cursul
anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent pentru anul anterior;

f) să depună anual,  până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a
anului curent, pentru anul anterior, la organul fiscal competent o
declaraţie  informativă  privind  totalul  câştigurilor/pierderilor,
pentru fiecare contribuabil.

 La articolul 230, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins: 

(5) Entităţile prevăzute la art. 961 alin. (1) prin care persoanele
fizice  nerezidente  obţin  venituri  din  transferul  titlurilor  de
valoare emise de rezidenţi români au următoarele obligaţii:
a) să solicite organului fiscal din România codul de identificare
fiscală pentru persoana nerezidentă care nu deţine acest număr;
b) să păstreze originalul sau copia legalizată a certificatului de
rezidenţă fiscală sau un alt document eliberat de către o altă
autoritate  decât  cea  fiscală,  care  are  atribuţii  în  domeniul
certificării  rezidenţei  conform legislaţiei  interne a  acelui  stat,
însoţit/însoţită de o traducere autorizată în limba română;
c) să calculeze câştigul/pierderea la fiecare transfer/ operaţiune
efectuat/efectuată pentru  contribuabilul  persoană  fizică
nerezidentă;
d)  să  calculeze,  să  reţină  la  sursă,  să  declare  şi  să  plătească
impozitul  pe  venit,  conform  art.  97  alin.  (81)—(85),  pentru
persoana fizică nerezidentă care nu face dovada rezidenţei într-
un stat  cu  care România are încheiată convenţie de evitare a
dublei impuneri;
e)  să  transmită  către  fiecare  contribuabil  persoană  fizică
nerezidentă informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor şi
impozitul  calculat  şi  reţinut  la  sursă,  în  formă scrisă  sau  prin
mijloace  electronice,  pentru  tranzacţiile  efectuate  în  cursul
anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent pentru anul anterior; 
f) să depună anual declaraţia prevăzută la art. 132 alin. (2), atât
pentru  contribuabilul  persoană fizică  nerezidentă care nu face
dovada  rezidenţei  într-un  stat  cu  care  România  are  încheiată
convenţie  de  evitare  a  dublei  impuneri,  cât  şi  pentru
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 Persoana  fizică  nerezidentă  nu  are  obligaţia  de  a  declara
câştigurile/pierderile,  pentru  tranzacţiile  efectuate  în  cursul
anului, dacă prin convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată
între  România  şi  statul  de  rezidenţă  al  persoanei  fizice
nerezidente  nu  este  menţionat  dreptul  de  impunere  pentru
România şi respectiva persoană prezintă certificatul de rezidenţă
fiscală.

contribuabilul  persoană  fizică  nerezidentă  care  face  dovada
rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie
de evitare a dublei impuneri.

 * Legea nr. 142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 502/20.05.2022.  

        -  Material informativ elaborat de Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili – DGRFP Brasov la data de  24.05.2022 -     


