
Întrebări frecvente și răspunsuri despre modificările fiscale aplicabile începând cu 1 
ianuarie 2023 

 
 
Stimați Clienți, 
  
Găsiți mai jos o listă de întrebări frecvente și răspunsuri cu privire la modificările fiscale ce vor intra în vigoare 

începând cu 1 ianuarie 2023. 

În elaborarea răspunsurilor de mai jos XTB a lucrat împreună cu o echipă specializată de consultanți fiscali din cadrul 

BDO România. Cu toate acestea, vă rugăm să luați în considerare că XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI nu 

are competențe în a acorda consultanță fiscală de specialitate și nici nu este autorizată de autoritățile competente 

din România să facă acest lucru. Așadar, răspunsurile de mai jos sunt formulate în accepțiunea XTB și nu trebuie 

considerate că o poziție oficială, dimpotrivă, înainte de a lua orice decizie pe baza acestor informații sau oricăror alte 

materiale sau informații primite de la XTB legate de partea fiscala, vă sugerăm să consultați un consultant fiscal 

autorizat. De asemenea, informațiile furnizate pot fi alterate de situații personale pe care XTB sau BDO nu le cunosc 

și în legătură cu care nu se pot pronunță. Aceste materiale/informări sunt furnizate exclusiv în scop informativ, iar 

XTB sau BDO România nu pot fi trase la răspundere pentru orice consecință ce decurge din modul în care clientul 

alege să interpreteze sau să acționeze în baza lor, responsabilitatea finală revenind acestuia. 

1. Care sunt principalele modificări fiscale ce vor afecta impozitarea tranzacțiilor pe platforma XTB în 
2023? 
 

Cele mai importante schimbări ce vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023 sunt următoarele: 

• Impunerea următoarelor obligații pentru intermediarii definiți potrivit legislației în materie, societățile de 

administrare a investițiilor, societățile de investiții autoadministrate, administratorii de fonduri de investiții 

alternative, rezidenți fiscali români sau nerezidenti care au în România un sediu permanent ce are calitatea 

de intermediar, atât pentru veniturile obținute din România, cât și pentru cele obținute din străinătate, altele 

decât din transferul aurului de investiții: 

o calcularea câștigului/pierderii pentru fiecare transfer/operațiune efectuat/efectuată pentru 

contribuabil; 

o calcularea, reținerea la sursă, declararea și plata impozitului pe venit; 

o 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, pentru tranzacțiile 

efectuate în cursul anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul 

anterior; 

o depunerea, anual, a declarației 205. 

• Modificarea cotelor de impunere pentru veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și 

din operațiuni cu instrumente financiare derivate efectuate prin entități rezidenți fiscali români sau nerezidenti 

care au în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar, astfel: 

o în cazul titlurilor de valoare (acțiuni, ETF-uri): 

▪ 1% asupra fiecărui căștig 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; 

▪ 3% asupra fiecărui căștig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite și 

înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii. 

o în cazul operațiunilor cu instrumente financiare derivate (CFD-uri): 

1% asupra fiecărui căștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate 

deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii; 



▪ 3% asupra fiecărui căștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate 

deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii. 

• Impozitul pe venit calculat și reținut la sursă se declară și se virează la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv 

a lunii următoare celei în care a fost reținut și este impozit final; 

• Pierderile obținute din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, 

efectuate prin intermediul unor entități rezidenți fiscali români sau nerezidenti care au în România un sediu 

permanent ce are calitatea de intermediar, nu se reportează și nu se compensează, acestea reprezentând 

pierderi definitive ale contribuabilului; 

• Pentru dividendele distribuite începând cu 1 ianuarie 2023, cota de impunere aplicabilă va fi de 8% (comparativ 

cu 5% pentru dividendele distribuite până la 31 decembrie 2022). 

• Contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate pentru venituri extrasalariale (ex.: câștiguri din transferul 

titlurilor de valoare, câștiguri din operațiuni cu instrumente financiare derivate, dividende, chirii, dobânzi, 

activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, 

asocierea cu o persoană juridică, alte surse) se va calcula prin aplicarea cotei fixe de 10% asupra următoarelor 

baze de impunere: 

o Pentru venituri anuale cumulate supuse contribuției de sub 6 salarii minime brute pe economie, nu se 

va datora CASS. 

o Pentru venituri anuale cumulate supuse contribuției cuprinse între 6 salarii minime brute pe economie 

și 12 salarii minime brute pe economie, baza de impunere a CASS-ului vă fi de 6 salarii minime brute pe 

economie 

o Pentru venituri anuale cumulate supuse contribuției cuprinse între 12 salarii minime brute pe economie 

și 24 de salarii minime brute pe economie, baza de impunere a CASS-ului vă fi de 12 salarii minime 

brute pe economie 

Pentru venituri anuale cumulate supuse contribuției de peste 24 de salarii minime brute pe economie, 

baza de impunere a CASS-ului va fi de 24 salarii minime brute pe economie. 

 

2. Pe scurt, care sunt modificările principale? 
 
Regăsiți mai jos un tabel comparativ care sperăm să vă ajute să înțelegeți cum vă vor impacta aceste modificări: 
 

Subiect 2022 2023 

Obligația calculării, declarării și 
plății impozitului pe venitul din 
tranzacții cu acțiuni / CFD-uri / ETF-
uri*) 

Investitorul, pe baza fișei de 
portofoliu transmisă de 
intermediar 

Intermediarul rezident fiscal român 
sau nerezident care are în România 
un sediu permanent ce are 
calitatea de intermediar (XTB) 

Momentul calculării impozitului*) La sfarșitul anului, pe baza 
câstigului net anual 

La fiecare tranzacție 

Momentul plății impozitului*) 25 mai al anului următor 
tranzacției 

Data tranzacției 

Cota de impunere aplicabilă pentru 
tranzacții cu acțiuni / CFD-uri / ETF-
uri*) 

10% din câstigul net anual 1% din câstigul aferent tranzacției, 
pentru acțiunile deținute/pozițiile 
deschise cel putin 365 de zile sau 
3% pentru acțiunile 
deținute/pozițiile deschise mai 
puțin de 365 de zile 

Compensarea pierderilor fiscale*) Da, pentru o perioadă de 7 ani 
calendaristici, cu câstiguri de 
același tip obținute din aceeași țară 

Nu 

Cota de impunere aplicabilă 
dividendelor 

5% 8% 



Baza de impunere a contribuției de 
asigurări sociale de sanatate**)  

✓ 12 salarii minime brute pe 
țara, dacă veniturile extra-
salariale anuale cumulate 
depașesc acest plafon. 

✓ 6 salarii minime brute pe țară, 
dacă veniturile extra-salariale 
anuale cumulate se situează 
între 6-12 salarii minime brute 
pe țară; 

✓ 12 salarii minime brute pe 
țară, în cazul în care se 
situează între 12-24 de salarii 
minime brute pe țară; 

✓ 24 de salarii minime brute pe 
țară, în cazul în care aceste 
venituri depașesc 24 de salarii 
minime brute pe țară. 

*) aceste modificări se aplică doar pentru tranzacțiile efectuate prin intermediar rezident fiscal român sau nerezident 
care are în România un sediu permanent ce are calitatea de intermediar (cum este cazul XTB). 
**) cota de impunere de 10% rămâne neschimbată. 
 
 
 

3. Este XTB considerat intermediar rezident fiscal român sau nerezident ce are în România un sediu 
permanent ce are calitatea de intermediar? 

 
XTB SA este o societate rezidentă fiscal în Polonia. Totuși, XTB SA este prezentă în România prin intermediul unei 
sucursale (XTB SA Varșovia Sucursala București) ce este asimilată unui sediu permanent din punct de vedere fiscal și 
care are calitatea de intermediar pentru clienții care își deschid contul prin această sucursală. Astfel, XTB va avea 
obligația să calculeze, să rețină, să declare și să plătească impozitul pe câștigul din transferul titlurilor de 
valoare/operațiuni cu instrumente financiare derivate (1%/3% în funcție de perioada de deținere) în numele 
clienților săi pentru toate tranzacțiile realizate începând cu 1 ianuarie 2023. 

 
Deoarece acest impozit este final, nu veți mai avea obligația depunerii "Declarației Unice privind impozitul pe venit 
și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (formularul 212) pentru câștigul din transferul titlurilor de 
valoare/operațiuni cu instrumente financiare derivate. Totuși,  vă reamintim că vă rămâne obligația de a depune 
Declarația Unică pentru dividendele primite de la societăți rezidente fiscal în străinătate și pentru stabilirea 
contribuției de asigurări sociale de sănătate. 

 
4. Ce se întâmplă dacă investesc printr-un intermediar care nu este rezident fiscal în România și care nu 

are în Romania un sediu permanent care are calitatea de intermediar? 
 

Obligațiile privind declararea și plata impozitului pe venit, precum și modul de calcul al câștigurilor/pierderilor din 

transferul titlurilor de valoare, din operațiuni cu instrumente financiare derivate și din transferul  aurului de investiții 

care nu sunt realizate prin intermediul entităților rezidenți fiscali români sau nerezidenti care au în România un sediu 

permanent ce are calitatea de intermediar rămân aceleași. Astfel, va trebui să determinați câștigul/pierderile anuale 

din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate utilizând regulile prevăzute de 

Codul fiscal și de legislația conexă1, să-l declarați prin intermediul Declarației Unice (formularul 212) și să plătiți un 

impozit de 10% aplicat asupra câștigului net din aceste operațiuni. Totodată, pierderile fiscale pot fi utilizate pentru 

a compensa câștiguri viitoare (exclusiv între categorii de venituri identice obținute din aceeași țară), în anul stabilirii 

câștigului, precum și în următorii 7 ani calendaristici. 

 
1 Utilizarea metodei prețului mediu ponderat pentru determinarea valorii fiscale/prețului de achiziție a titlului de participare, 
scăderea comisioanelor plătite la cumpărare din valoarea fiscală/prețul de achiziție și a celor plătite la vânzare din câștigul 
impozabil, cursul de schimb publicat de BNR valabil în ziua tranzacției, etc.. 



Cota marită de impunere a dividendelor (8%), plafoanele suplimentare pentru stabilirea CASS anuală (6/12/24 de 

salarii minime pe economie), precum și necesitatea de a stabili aceste obligații fiscale în Declarația Unică se vor aplica  

indiferent de calitatea intermediarului. 

 
5. Ce fel de venituri trebuie să declare un investitor XTB și ce venituri va declara XTB în numele 

investitorului? 
 

Veniturile ce pot fi obținute din tranzacționarea pe platforma XTB sunt considerate din punct de vedere fiscal venituri 
din investiții (articolul 91 din Codul fiscal). Acestea includ: 
 

a. Rezultatul tranzacțiilor cu CFD-uri – se încadrează la „Câștiguri din operațiuni cu instrumente financiare 
derivate obținute din România”. 

b. Rezultatul tranzacțiilor cu Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) - se încadrează la „Câștiguri din transferul 
titlurilor de valoare obținute din străinătate” 

c. Dividendele obținute din Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) - se încadrează la „Dividende obținute din 
străinătate” 

  
Pentru tranzacțiile efectuate începând cu 1 ianuarie 2023, XTB va calcula, va retine, va declara și va plati impozitul 
pentru veniturile obținute din câștiguri din operațiuni cu instrumente financiare derivate obținute din România (CFD-
uri) și din câștiguri din transferul titlurilor de valoare obținute din străinătate (acțiuni/ETF-uri cu deținere) în numele 
beneficiarilor, acest impozit fiind final (nu trebuie să-l declare și investitorul). 
 
Investitorului îi revine astfel obligația să declare și să plătească impozitul pe veniturile din dividende obținute din 
străinătate (atât pentru acțiuni cât și pentru ETF-uri), precum și contribuția anuală de asigurări sociale de sănătate 
(dacă este cazul). Declararea se efectuează prin intermediul Declarației Unice (formularul 212) ce se depune până la 
25 mai a anului următor celui în care ați obținut veniturile (ex. 25 mai 2024 pentru tranzacțiile efectuate în 2023). 
 

6. Care va fi cota de impozitare pentru fiecare categorie de venit? 
 
- CFD-uri –1%, pentru pozițiile deschise cel putin 365 de zile și 3% pentru pozițiile deschise mai puțin 

de 365 de zile; 
- Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) – 1%, pentru acțiunile deținute cel puțin 365 de zile și 3% pentru 

acțiunile deținute mai putin de 365 de zile;  
- Dividendele obținute din Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) - 8%. 

 

7. Cum se determină perioada de deținere în cazul în care portofoliul este compus din mai multe acțiuni 
achiziționate la diferite date și nu se vând toate acțiunile din portofoliu? 

 
Codul fiscal obligă intermediarii să aplice metoda “primul intrat, primul ieșit” (FIFO) pentru determinarea perioadei 

de deținere și, implicit, a cotei de impunere aplicabile. Astfel, primele acțiuni achiziționate vor fi și primele vândute. 

8. Cum se determină câstigul de capital în cazul acțiunilor/ETF-urilor? Dar în cazul CFD-urilor? 
 
Câștigul din acțiuni/ETF-uri supus impozitării se stabilește ca diferență pozitivă între prețul de vânzare al titlului de 

valoare și valoarea sa fiscală, din care se scad comisioanele aferente tranzacției de vânzare. Valoarea fiscală este în 

general reprezentată de prețul de cumpărare, calculat prin aplicarea metodei prețului mediu ponderat, la care se 

adaugă comisioanele aferente achiziției titlurilor. 

Câștigul din CFD-uri supus impozitării se stabilește ca diferență pozitivă dintre veniturile realizate din pozițiile închise 

și cheltuielile aferente acestor poziții, evidențiate în cont, pentru fiecare tip de contract și scadență. Veniturile 

realizate din operațiuni cu poziții închise cu instrumente financiare derivate reprezintă încasările efective din toate 



aceste operațiuni, cu poziții închise, în vreme ce cheltuielile aferente operațiunilor cu poziții închise cu instrumente 

financiare derivate reprezintă plățile aferente acestor poziții închise, inclusiv costurile aferente tranzacțiilor. 

9. Se vor putea compensa rezultatele obținute prin XTB cu rezultatele obținute în urma tranzacțiilor pe 
BVB, prin alt broker român sau cu alte tipuri de venituri? 

 
Nu. Odată cu scăderea semnificativă a cotei de impunere pentru câștigurile de capital (de la 10% la 1%/3%), 
legiuitorul a decis să nu mai permită compensarea pierderilor fiscale cu câștiguri viitoare de același tip și din aceeași 
țară. Astfel, pierderile din tranzacționarea de acțiuni/CFD-uri/ETF-uri sunt pierderi finale ale contribuabilului (ele nu 
se pot compensa în niciun fel). 
 
Totodată, pierderile existente și necompensate în Declarația Unică aferentă anului 2022 vor putea fi compensate 
doar cu rezultatele obținute prin brokeri nerezidenti care nu au în România un sediu permanent ce are calitatea de 
intermediar. 
 

10. În ce condiții și în ce cuantum se plătește CASS? 
 
Conform art. 170 din Codul fiscal, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează de către persoana 
fizică care a realizat în cursul anului trecut sau estimează să realizeze în cursul anului curent venituri din investiții 
(cumulat cu alte tipuri de venituri supuse contribuției, cum ar fi din activități independente, drepturi de proprietate 
intelectuală, din asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și 
piscicultură și din alte surse) ce depășesc plafonul de 6 salarii minime brute pe economie aferente anului respectiv, 
atât din România, cât și din străinătate. 
 
Cota este de 10% și se aplică asupra unei baze fixe reprezentând: 

• nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute 
pe țară; 

• nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime 
brute pe țară; 

• nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute 
pe țară. 
 

Până la data redactării acestui material, autoritățile nu au publicat Hotărârea de Guvern care stabilește salariul 
minim brut pe țară aplicabil în anul 2023. Totuși, conform unui proiect de modificare a Codului fiscal publicat pe 
website-ul Ministerului Finanțelor Publice2 , precum și a discuțiilor avute de Guvern cu partenerii sociali la reuniunea 
Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, este foarte posibil că acesta să se ridice la 3,000 lei/lună. Plecând 
de la presupunerea că nivelul salariului minim brut pe țară va fi de 3,000 de lei/lună, contribuția anuală de asigurări 
sociale de sănătate va fi de: 

• 1,800 de lei, în cazul realizării de venituri anuale cuprinse între 18,000 de lei și 35,999 de lei; 

• 3,600 de lei, în cazul realizării de venituri anuale cuprinse între 36,000 de lei și 71,999 de lei; 

• 7,200 de lei, în cazul realizării de venituri anuale de cel puțin 72,000 de lei. 
 

Declararea veniturilor estimate în anul curent și a veniturilor realizate în anul precedent se realizează tot prin 
intermediul Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 
(formularul 212), declarație ce trebuie depusă până la data de 25 mai al anului curent pentru venitul estimat/25 mai 
al anului următor pentru venitul realizat. Astfel, termenul de declarare pentru CASS-ul aferent veniturilor obținute 
în anul 2022 și al veniturilor estimate pentru anul 2023 este 25 mai 2023. Termenul de plată al CASS este 25 mai al 
anului următor celui pentru care se datorează contribuția (25 mai 2024, pentru contribuția aferentă anului 2023).    
 

 
2 https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative 

https://mfinante.gov.ro/ro/acasa/transparenta/proiecte-acte-normative


Este important de precizat că declararea venitului estimat pentru CASS-ul aferent anului curent este opțională. 
Această opțiune vă este favorabilă în situația în care nu aveți calitatea de salariat și nici de persoana asigurată fară 
plata contribuției deoarece, prin depunerea Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 
datorate de persoanele fizice, dobândiți calitatea de asigurat al sistemului public de asigurări sociale de sănătate de 
la data depunerii declarației. Totuși, în situația în care nu realizați venitul estimat în cursul anului (ex.: realizați 
venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului de 6 salarii minime brute pe economie), veți datora totuși CASS la 
nivelul a 6 salarii minime (1,800 de lei pentru anul 2023). 
 

11. Ce trebuie să fac dacă nu sunt rezident fiscal în România? 
 
Veniturile din operațiuni cu instrumente financiare derivate (CFD-uri) și veniturile din transferul titlurilor de valoare 
emise de nerezidenti fiscali ai României, obținute de rezidenți fiscali ai statelor cu care România a încheiat o 
convenție de evitare a dublei impuneri (“CEDI”) nu sunt impozabile în România, ele fiind cel mai probabil impozabile 
în statul dumneavoastră de rezidență fiscală. 
 
Astfel, dacă sunteți considerat rezident fiscal al unui stat cu care România a semnat o CEDI, legislația fiscală ne obligă 
să vă solicităm și să păstram ca document justificativ certificatul de rezidență fiscală eliberat de către autoritatea 
competentă din statul dvs. de rezidență. Certificatul de rezidență fiscală se prezintă în original sau copie legalizată 
însoțit de o traducere autorizată în limba română și de o copie a documentului ce atestă numărul de identificare 
fiscală din România , înainte de data efectuării primei tranzacții. În situația în care autoritatea competentă străină 
emite certificatul de rezidență fiscală în format electronic sau online, acesta reprezintă originalul certificatului de 
rezidență fiscală. Certificatul de rezidență fiscală este valabil și în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, 
cu excepția situației în care se schimbă condițiile de rezidență. 
 
Așadar, dacă sunteți considerat rezident fiscal al unui stat cu care România a semnat o CEDI, pentru a nu vă retine 
impozit pe venit în România, vă rugam să ne transmiteți, până la data efectuării primei tranzacții, certificatul de 
rezidență fiscală emis de autoritățile fiscale din statul dvs. de rezidență, însoțit de o traducere autorizată în limba 
română, la adresa support@xtb.ro. În situația în care ne veți trimite un certificat de rezidență fiscală valabil pentru 
anul 2022, vă rugăm ca, în termen de 60 de zile de la data de 1 ianuarie 2023, să ne transmiteți și certificatul de 
rezidență fiscală valabil pentru anul 2023. 
  
Pentru întrebări sau informații suplimentare, Departamentul de Suport al XTB S.A. VARȘOVIA SUCURSALA BUCUREȘTI 
vă sta la dispoziție la numărul de telefon 031-425.54.92 sau la adresa de email asistenta.clienti@xtb.ro în intervalul 
09-17 de Luni până Vineri. 

mailto:asistenta.clienti@xtb.ro

