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MINISTERUL FINANȚELOR

Agenția Națională de Administrare Fiscală

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare

Serviciul Asistență pentru Contribuabili

Noutăți privind impozitarea câștigurilor de capital din transferul
titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate

începând cu data de 1 ianuarie 2023

(Legea nr. 142/2022)

În Monitorul Oficial nr. 502 din data de 23.05.2022 a fost publicată Legea nr. 142/2022 pentru
modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, care introduce câteva schimbări
fundamentale, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în ceea ce privește impozitarea câștigurilor de
capital din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate.

 Începând cu anul 2023, se reduce cota de impozit pe venit asupra câștigurilor de capital din
transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin
entități intermediare, în funcție de perioada pentru care titlurile de valoare sau instrumentele
financiare derivate au fost deținute de contribuabil, de la 10%, cât este în prezent, la:
- la 1%, pentru titlurile și instrumentele deținute mai mult de un an, și
- la 3%, pentru titlurile și instrumentele deținute mai puțin de un an.

 Se introduce obligația de calculare, reținere la sursă și plată a impozitului pe venit de către
entitățile care intermediază aceste transferuri/operațiuni.

 Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare
derivate efectuate prin entitățile intermediare, nu se reportează și nu se compensează, acestea
reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

Detaliem în cele ce urmează modificările aduse prin această lege, astfel:

 Se modifică definirea veniturilor din România din operațiuni cu instrumente financiare
derivate ca fiind veniturile realizate printr-un intermediar definit potrivit legislației 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.

( art. I, pct. 1 din Legea nr. 142/2022)
 A fost introdus art. 95^1 care prevede stabilirea venitului din operaţiuni cu instrumentele

financiare derivate, care nu sunt efectuate prin intermediari definiţi potrivit legislaţiei în materie;
( art. I, pct. 4 din Legea nr. 142/2022)

 Se abrogă alinieatele (3) și (4) ale art. 96 referitoare la obligațiile intermediarilor, 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;

( art. I, pct. 6 din Legea nr. 142/2022)
 Se introduce un nou articol, articolul 96^1, pentru stabilirea obligațiilor intermediarilor, definiți

potrivit legislației în materie. Aceștia pot fi societăți de administrare a investițiilor, societăți de
investiții autoadministrate, administrator de fonduri de investiții alternative, rezidenți fiscali
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români sau nerezidenți care au un sediu permanent în România, ce are calitatea de intermediar.

De reținut!
Aceste entități au următoarele obligații:

 calcularea câștigului/pierderii pentru fiecare transfer/operațiune efectuat/ă pentru contribuabil;
 calcularea, reținerea la sursă și plata impozitului pe venit, conform unor alineate noi introduse
la art. 97;
 transmiterea către fiecare contribuabil a informațiilor privind totalul câștigurilor/pierderilor și a
impozitului calculat și reținut la sursă, în formă scrisă sau prin mijloace electronice. Termenul
pentru a comunica aceste informații este sfârșitul lunii februarie a anului în curs pentru anul
anterior;
 depunerea, anual, a declarației prevăzute la art. 132, alin. (2).

( art. I, pct. 7 din Legea nr. 142/2022)
 Se introduce, de asemenea, un alineat pentru stabilirea obligațiilor entităților prin care

sunt efectuate transferuri ale aurului de investiții. Astfel, entităţile prin care sunt efectuate
transferuri ale aurului de investiţii au următoarele obligaţii:
 determinarea câştigului/pierderii pentru fiecare transfer;
 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);
 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.

( art. I, pct. 7 din Legea nr. 142/2022)
 La art. 97, după alineatul (8) se introduc cinci alineatele (8^1 )— (8^5 ) care reglementează

următoarele:

 Se modifică cotele de impunere ale veniturilor sub forma câștigurilor din transferul
titlurilor de valoare și din operațiunile cu instrumente financiare derivate, determinate
conform art. 94 și 95, pentru transferuri/operațiuni realizate prin intermediari definiți la art.
96^1 alin (1).

De reținut!
Acestea se impun prin reținere la sursă astfel:

 Pentru titlurile de valoare:
- prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care

au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data
dobândirii;

- prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare care
au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, inclusiv, de la data
dobândirii;

 Pentru instrumente financiare derivate:
- prin aplicarea unei cote de 1% asupra fiecărui câștig din operațiuni cu instrumente

financiare derivate deținute pentru o perioada mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data
dobândirii;

- prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câștig din operațiuni cu instrumente
financiare derivate deținute pentru o perioadă mai mică de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii.
Pentru determinarea perioadei în care au fost deținute, se consideră aceeași ordine în care au fost
dobândite/răscumpărate, respectiv primul intrat – primul ieșit, pe fiecare simbol.

 Pentru calculul câștigului din transferul titlurilor de valoare/operațiunilor cu instrumente
financiare derivate, valoarea fiscală se determină prin aplicarea metodei prețului mediu
ponderat, cuprinzând si costurile aferente transferului/operațiunii, pe fiecare simbol,
indiferent de perioada de deținere.
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 Obligaţia calculării şi reţinerii la sursă a impozitului pe venit revine entităţilor prevăzute la
art. 96^1 alin. (1), la fiecare transfer/operaţiune.

 Impozitul pe venit calculat și reținut la sursă se declară și se virează la bugetul de stat de
către entitățile prevăzute la art. 96^1 alin (1) până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în
care a fost reținut și este final.

 Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente
financiare derivate, efectuate prin entitățile intermediare prevăzute la art. 96^1 alin (1), nu
se reportează și nu se compensează, reprezentând pierderi definitive ale contribuabilului.

( art. I, pct. 8 din Legea nr. 142/2022)
 Se stabilesc dispoziții tranzitorii în vederea determinării impozitului pe venit datorat în

cazul transferului titlurilor de valoare/operațiuni cu instrumente financiare derivate
urmare modificărilor intervenite, astfel:
 pentru anul fiscal cuprins între 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, inclusiv, se procedează
după cum urmează:

- pentru câștigurile/pierderile aferente perioadei, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data
realizării câștigurilor/înregistrării pierderilor;

- pierderea netă obținută din transferul titlurilor de valoare/operațiuni cu instrumente financiare
derivate, care nu sunt efectuate prin entități prevăzute la art. 96^1 alin (1), aferentă anului fiscal
2022, se reportează și se compensează potrivit regulilor de raportare.

 în cazul transferului titlurilor de valoare și operațiunilor cu instrumente financiare derivate,
efectuate prin entitățile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), dobândite anterior datei de 1 ianuarie
2023, impozitul se calculează astfel:

- 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;

- 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;

 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.

( art. I, pct. 9 din Legea nr. 142/2022)
 Se modifică art. 230 alin. (5), în sensul că entitățile prevăzute la art. 96^1 alin. (1), prin

care persoanele fizice nerezidente obțin venituri din transferul titlurilor de valoare emise
de rezidenți români, au de asemenea obligația să calculeze, să rețină la sursă, să declare
și să plătească impozitul pe venit, conform noilor alineate introduse la art. 97, pentru
persoana fizică nerezidentă, care nu face dovada rezidenței într-un stat cu care România
are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri.

( art. I, pct. 11 din Legea nr. 142/2022)

Prevederile Legii nr. 142/2022 intră în vigoare din data de 1 ianuarie 2023.

Şef administraţie,
Ioan ŞIPOŞ Şef serviciu,

Angela Adriana MARINESCU

Întocmit,
Temian Mihaela

Material elaborat la data de 15 Iunie 2022
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