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Impozitarea veniturilor din investi

  În Monitorul Oficial
pentru modificarea şi
 Principalele prevederi:
 În cazul tranzac
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 art. 94 şi 95
veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, altele 
decât din transferul aurului de investiţii, 
Pentru tranzacțiile care nu se realizează prin intermediul acestor entități, 
beneficiarii veniturilor au obliga
 
 Veniturile sub forma
operaţiuni cu instrumente
din Codul fiscal, pentru
mai sus se impun prin
    a) în cazul titlurilor

    (i) prin aplicarea
titlurilor de valoare
mare de 365 de
    (ii) prin aplicarea
titlurilor de valoare
mică de 365 de

    b) în cazul operaţiunilor
    (i) prin aplicarea
operaţiuni cu instrumente
de 365 de zile,
    (ii) prin aplicarea
operaţiuni cu instrumente
de 365 de zile 
Pentru determinarea
titlurile de valoar
înstrăinate/răscumpărate
respectiv primul
 

  Pentru calculul
metodei preţului mediu
transferului/operaţiunii,
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Impozitarea veniturilor din investiții obținute de persoanele fizice
 

Oficial nr. 502/23.05.2022 a fost publicată Legea
 completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul

prevederi: 
În cazul tranzacțiilor cu titluri de valoare realizate prin: i

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 

rmanent ce are calitatea de intermediar, după caz, care efectuează 
transferurile/operaţiunile prevăzute la art. 94 şi 95 din Codul fiscal
veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, altele 

aurului de investiţii, impozitul pe venit se re
țiile care nu se realizează prin intermediul acestor entități, 

beneficiarii veniturilor au obligația declarării veniturilor prin declarația unică.

forma câştigurilor din transferul titlurilor de
instrumente financiare derivate, determinate conform

pentru transferuri/operaţiuni efectuate prin entităţile
prin reţinere la sursă astfel: 

titlurilor de valoare: 
aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig

valoare care au fost dobândite şi înstrăinate 
de zile, inclusiv, de la data dobândirii; 

aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig
valoare care au fost dobândite şi înstrăinate 
de zile de la data dobândirii; 

operaţiunilor cu instrumente financiare derivate: 
aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câştig

instrumente financiare derivate deţinute o 
 inclusiv, de la data dobândirii; 

aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig
instrumente financiare derivate deţinute o 
de la data dobândirii.  

determinarea perioadei în care au fost deţinute se
valoare şi instrumentele financiare sunt 

înstrăinate/răscumpărate în aceeaşi ordine în care au fost
primul intrat - primul ieşit, pe fiecare simbol. 

calculul câştigului, valoarea fiscală se determină 
mediu ponderat, cuprinzând şi costurile aferente

transferului/operaţiunii, pe fiecare simbol, indiferent de perioada

ține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

ții obținute de persoanele fizice 

Legea 142/2022 
Codul fiscal . 

: 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 

rmanent ce are calitatea de intermediar, după caz, care efectuează 
din Codul fiscal, atât pentru 

veniturile obţinute din România, cât şi pentru cele obţinute din străinătate, altele 
impozitul pe venit se reține la sursă. 

țiile care nu se realizează prin intermediul acestor entități, 
ția declarării veniturilor prin declarația unică. 

de valoare şi din 
conform art. 94 şi 95 

entităţile menționate 

câştig din transferul 
 într-o perioadă mai 

câştig din transferul 
 într-o perioadă mai 

câştig din efectuarea de 
 perioadă mai mare 

câştig din efectuarea de 
 perioadă mai mică 

se consideră că 

fost dobândite, 

 prin aplicarea 
aferente 
perioada de deţinere. 
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 Obligaţia calculării şi reţinerii la sursă a impozitului pe venit rezultat revine 
entităţilor prevăzute la art. 961 alin. (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, la fiecare 
transfer/operaţiune. 
Impozitul pe venit calculat şi reţinut la sursă se declară şi se virează la bugetul de 
stat de către entităţile menționate până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei în care a fost reţinut şi este impozit final. 
 
  Pierderile obţinute din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu 
instrumente financiare derivate, efectuate prin entităţile menționate, după caz, nu 
se reportează şi nu se compensează, acestea reprezentând pierderi definitive ale 
contribuabilului. 
 
 În vederea determinării impozitului pe venit datorat în cazul transferului 
titlurilor de valoare/operaţiunilor cu instrumente 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. 
 
 Prevederile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. 
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