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       Impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din            
înstrăinarea acţiunilor şi părţilor sociale deţinute la societăţi  
                                      începând cu 01.01.2016   
 
 Orice acţiune sau parte socială într-o societate  sau într-o altă persoană juridică ori 
la un fond deschis de investiţii reprezintă titlu de participare.  
    Titlu de valoare - orice titlu de participare şi orice instrumente financiare calificate 
astfel prin legislaţia în materie din statul în care au fost emise. 
     [Articolul 7 punctul 40 şi 41- din Codul fiscal]  

    
         1. IMPOZIT PE VENIT 
 
 Persoana fizică care obţine venituri din înstrăinarea acţiunilor şi părţilor sociale are 
obligaţia de a declara organului fiscal câştigul net anual/pierderea netă anuală prin 
declaraţia 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” până la data de 25 mai a 
anului următor celui de realizare a venitului.  
        Formatul şi instrucţiunile de completare sunt prevăzute prin Ordinul ANAF 3695/2016 şi 
pot fi vizualizate pe site www.anaf.ro/legislaţie/despre impozite şi taxe/formulare fiscale. 
 Câştigul/pierderea din transferul titlurilor de valoare reprezintă diferenţa 
pozitivă/negativă realizată între valoarea de înstrăinare/preţul de vânzare şi valoarea lor 
fiscală, după caz, pe tipuri de titluri de valori, care include costurile aferente tranzacţiei şi 
costuri legate de transferul de proprietate aferente împrumutului de valori mobiliare, dovedite 
cu documente justificative. 

     [Articolul 94 alineatul (1)-din Codul fiscal] 
  Câştigul net anual/pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare se 
determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului fiscal respectiv, 
cumulat de la începutul anului din transferul titlurilor de valoare, şi orice alte operaţiuni cu 
instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul 
aurului financiar, definit potrivit legii. 
   La determinarea câştigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate în calcul şi 
costurile aferente tranzacţiilor care nu pot fi alocate direct fiecărei tranzacţii.   
[Articolul 96 alineatul (1)-din Codul fiscal] 
 

           Impozitul datorat se calculează de organul fiscal       
                      
   ◘  În baza declaraţiei 200 organul fiscal determină câştigul net anual impozabil ca 
diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori la care se aplică 
cota de 16%. Pentru impozitul rezultat organul fiscal emite decizia anuală de impunere. 
[Articolul 119 alineat (1), 123 alineatul (1) litera b), alineat (6)- din Codul fiscal] 
     ◘ Contribuabilii pot aloca, prin completarea declaraţiei 200, o sumă reprezentând până 
la 2% din impozitul datorat pe câştigul net anual impozabil, pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit , unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii. 
[Articolul 123 alineatul  (2), (4) - din Codul fiscal] 
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          VENITURI NEIMPOZABILE   
 

    ◘    Transferul de titluri de valoare şi/sau aur financiar la momentul dobândirii acestora cu 
titlu de moştenire ori donaţie; 
   ◘    Transferurile directe de proprietate asupra valorilor mobiliare/părţilor sociale, în 
următoarele situaţii: 
    - ieşirea din indiviziune, la momentul transferului respectiv, inclusiv în cazul celor operate 
de către depozitarul central, potrivit legislaţiei pieţei de capital; 
    - transferurile între soţi; 

    (…..) 
[Articolul 93- din Codul fiscal]  

 

         2. CASS (CONTRIBUŢIA DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE) 
 

  ►  Persoanele care realizează venituri din transferul titlurilor de valoare datorează CASS 
doar dacă nu realizează şi alte venituri de natura veniturilor din salarii sau asimilate salariilor,      
venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din asocierea cu o persoană 
juridică, contribuabil, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, indemnizaţii de 
şomaj, indemnizaţii pentru creşterea copilului, ajutorul social, indemnizaţii pentru incapacitate 
temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale. 
 [Articolul 176 alineatul (7)- din Codul fiscal] 
 
  Baza de calcul a CASS 
 
►  Pentru persoanele fizice care realizează venituri din transferul titlurilor de valoare, baza 
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă câştigul net 
anual  raportat la cele 12 luni ale anului de realizare a veniturilor. 

  [Articolul 176 alineatul (1)- din Codul fiscal] 
 
 Stabilirea CASS datorate 
 

  ►  CASS se stabileşte de organul fiscal pe baza declaraţiei 200, prin decizie de impunere 
anuală în anul următor celui în care au fost realizate veniturile. 
 ►  CASS se calculează prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei de calcul 
anterior menţionată. 
  ►  Dacă baza lunară de calcul este mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe 
ţară, nu se datorează CASS. 
 ►  Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a CASS stabilite prin decizia de 
impunere anuală, se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei. 
[Articolul 178 alineatele (1), (3), (4) şi (5) - din Codul fiscal]  

  Pentru veniturile din  transferul titlurilor de valoare nu se datorează contribuţia de 
asigurări sociale. 
   [Articolul 137 - din Codul fiscal] 
 
Baza legala – Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

Titlul IV-Capitolul V – Venituri din investiţii ;   Titlul V- Capitolul III - CASS 
          – Ordinul ANAF 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea 
impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice. 
 
Material informativ elaborat de către Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili din cadrul 
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D.G.R.F.P Braşov la data de 28.06.2017.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
    

 

  
        


