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CRS 
 
Common Reporting Standard (CRS) sau Standardul Comun de Raportare reprezintă inițiativa OECD care 
se ocupă de colectarea și raportarea informațiilor referitoare la conturile financiare ale persoanelor cu 
reședință fiscală străină. 
 
În temeiul legii referitoare la schimbul de informații despre taxe cu alte țări („CRS”), XTB S.A. (XTB) este 
obligat să colecteze de la clienți declarații cu privire la domiciliul fiscal și numărul de identificare fiscală pe 
care le transmite către Agenția Națională de Administrare Fiscală, astfel încât să poată transmite 
autorităților competente din Țara Participantă datele colectate despre entitățile care locuiesc în Țara 
Participantă în conformitate cu legislația fiscală a Țării Participante. 
 
În cazul persoanelor cu rezidență fiscală în România, număr de identificare fiscală (NIF) este 
reprezentat de CNP. 
 
Dacă circumstanțele care ar putea avea o influență asupra rezidenței fiscale a clienților ar 
trebui să se modifice, atunci este obligatorie notificarea imediată a XTB și retrimiterea 
notificării în termen de 30 de zile de la apariția circumstanțelor. 
 
 
Țară Participantă înseamnă: a) alta decât România, membru UE, b) alta decât SUA sau teritoriul cu care 
România are acordul care permite schimbul automatizat de informații privind conturile care raportează;, c) 
alta decât SUA sau teritoriul cu care UE are acordul care permite schimbul automatizat de informații privind 
conturile care raportează menționate în lista publicată de Comisia Europeană. Lista Țărilor Participante, 
menționată la punctele b și c, este publicată de Ministerul de Finanțe sub forma unei notificări până la data 
de 15 octombrie. 
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