
Cum completezi Declarația Unică pentru a declara profitul realizat din 
tranzacții la Bursă 

 
Dacă esti investitor la burse din afara tarii, indiferent daca faci profituri, sau 
nu, trebuie să completezi si sa depui la ANAF Declaratia Unica pentru 
profitul realizat intr-un anumit an, inainte de data de 31 iulie a anului 
urmator. 

De exemplu, pentru activitatea din 2019, va trebui sa depunem declaratiile 
inainte de 31 iulie 2020. 

Daca se depaseste data limita, se plateste o amenda intre 50 RON si 500 
RON. 

Declaraţia se depune doar Online si pentru asta ai nevoie de un cont in 
Spatiul Privat Virtual (SPV). 

Vezi aici cum iti faci un cont. 

Declaratia o poti completa înainte sa ai contul activ, dar pana nu se 
activeaza nu vei putea s-o depui. 

Declaratia o poti descarca de AICI, de pe site-ul ANAF, in format pdf. 
Pentru a putea edita si completa documentul, ai nevoie de ultima versiune 
a softului Acrobat Reader. 

Cum se depune declaratia unica? 
Poti depune declaratia unica, fie de la calculatorul personal cu acces la 
internet, ori de la unul dintre calculatoarele disponibile in cadrul unitatilor 
ANAF. 

Declaratia unica se poate depune oficial pe site-urile: 

■ declunica.anaf.ro – pe baza credentialelor (nume utilizator si parola), 
prin intermediul serviciului “Spatiul privat virtual” (SPV) 

https://www.breakfix.ro/anaf-spv-cum-faci-cont/
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html
https://get.adobe.com/ro/reader/otherversions/
https://get.adobe.com/ro/reader/otherversions/
https://declunica.anaf.ro/my.policy


■ e-guvernare.ro – pe baza certificatului digital calificat, prin 
intermediul serviciului “Depunere declaratii” 

Pentru completarea declaratiei ai nevoie de doua sume:  

1. pierderea sau castigul total realizat din tranzactiile cu actiuni  
2. suma dividendelor  

Alaturi de declaratie, trebuie atasate si documentele descarcate de la 
broker in care apare toata activitatea (tranzactii, depuneri, retrageri, 
incasari de dividende). Brokerii romani numesc acest document fisa de 
portofoliu. 

La brokerii Interactive Brokers (sau Tradestation) vei putea descarca 
Activity Statement, de la sectiunea Reports din meniul din partea stanga a 
paginii. Plus, din sectiunea Tax, poti descarca separat raportul de 
dividende. 

Din Activity Statement ai nevoie doar de profitul realizat, cel nerealizat nu 
te intereseaza. Realizat inseamna cel pentru actiunile pe care le-ai 
cumparat si vandut. Pentru actiunile pe care le-ai cumparat si inca le ai, nu 
trebuie sa faci niciun calcul si nu trebuie sa platesti impozit. 

Cat e impozitul pentru profitul realizat la bursa? 

Impozitul pentru profitul realizat la bursa e 10%. Daca nu ai avut profit, nu 
ai nimic de platit, dar si in acest caz trebuie sa depui declaratia.  

Asta din cauza ca pierderile fiscale din anii precedenti se reporteaza de la 
an la an. Asadar, daca in 2017 ai raportat o pierdere de $1000, iar in 2019 
ai facut profit $2.000, platesti impozit doar pe diferenta de $1.000. 

Acum, hai sa trecem la completarea delaratiei 

Se completează prima parte din Declaraţia Unica cu datele personale: 

http://www.e-guvernare.ro/


 
Dupa ce sunt completate datele de identificare, urmeaza sa completezi 
sectiunea de venituri realizate in strainatate. 

Inainte sa incepi completarea, va trebui sa calculezi sumele in RON. 
Veniturile din străinătate se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu 
anual comunicat de Banca Naţională a României din anul de realizare a 
venitului respectiv. 

Cursul de schimb mediu il gasesti aici: 
https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu. 

Asadar, in declaratie vei scrie sumele direct transformate in RON. 

Completarea declaratiei unice pentru veniturile realizate la bursa, in 
afara Romaniei: 
Pasul 1. Se selecteaza Capitolul I, Sectiunea I.2 (salt la sectiune); 

https://www.cursbnr.ro/curs-valutar-mediu


 

Pasul 2. Se selecteaza I.2.A.1.Statul in care s-a realizat venitul; 

Pasul 3. Se selecteaza I.2.A.2. Categoria de venit, punctul 7. Transferul 
titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, 
inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului 
financiar; 

 



 
Pasul 4. Se completeaza I.2.B. DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL 
DATORAT, sectiunea 3. Venit net (rd.1-rd.2)/Castig net anual, sectiunea 
4.Pierdere fiscala (rd.2-rd.1)/Pierdere neta anuala si sectiunea 5.Pierderi 
fiscale/nete reportate din anii precedenti (doar de catre persoanele cu 
istoric negativ in tranzactionare). 

 
Pasul 5. Urmeaza sa adaugi sumele obtinute din dividende: 
Apesi butonul mare albastru Adauga Venit.  

1. Se selecteaza Capitolul I, Sectiunea I.2 (salt la sectiune) 
2. Se selecteaza I.2.A.1.Statul in care s-a realizat venitul 
3. Se selecteaza categoria de venit -> I.2.A.2 apoi se bifeaza nr. 

15.Dividende 
4. Se completeaza venitul brut -> I.2.B.1 



In cazul multor companii, impozitul se retine direct la sursa, datorita 
regulilor de evitare a dublei impuneri organizate intre state, asa ca nu mai 
esti nevoit sa platesti si in Romania. 

Pentru actiunile la care nu se retine impozitul, va trebui sa declari aceste 
venituri si sa platesti 10% impozit. 

La final, dupa ce introducem toate datele in Declaratia unica, aceasta se 
valideaza apasand butonul verde din partea stanga-sus a formularului 
“VALIDEAZA FORMULARUL”, se salveaza (File -> Save/Save as).

Pasul 6. Dupa validare si salvare, se incarca pe site-ul ANAF in SPV. De 
asemenea, tot la acest pas va trebui sa incarci si documentele de la broker 
cu activitatea. 

Modalităţile de plată a obligaţiilor datorate  

Achitarea sumelor datorate poate fi efectuată prin una dintre următoarele 
modalităţi:  

- în numerar, la unităţile Trezoreriei statului;  

- prin intermediul cardurilor bancare, prin POS-urile instalate la unităţile 
teritoriale ale Trezoreriei statului;  

- online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, disponibil la 
adresa de internet https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public;  

http://www.anaf.ro/


- prin mandat poştal, la subunităţile poştale ale C.N. Poşta Română S.A.;  

- prin virament bancar. Ghid privind depunerea în anul 2018 a Declaraţiei 
Unice 

Personal, prefer sa merg la ghiseu si sa platesc acolo cu cardul, in zilele 
urmatoare dupa depunerea declaratiei. 

Cum se poate corecta declaratia unica? 
Declaratia unica poate fi corectata de catre contribuabili din proprie 
initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu mai corespund celor 
transmise anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative. 

Declaratia rectificativa se completeaza pe prima pagina din acelasi 
formular, bifandu-se cu X casutele de la Cap. I “Date privind impozitul pe 
veniturile realizate si contributiile sociale datorate în anul 2018” si/sau Cap. 
II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza 
in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2019”, dupa caz. 

 
In declaratia rectificativa se vor completa, la capitolele aferente, datele 
supuse rectificarii, inclusiv datele de la celelalte capitole care nu difera de 
declaratia initiala. 

 
Ghidul complet legat de completarea si depunerea declaratiei unice, scris 
de ANAF poate fi descarcat de aici, dar e destul de complex. 

Totusi, mie mi-a fost de folos unde am avut nelamuriri. 
 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa1198_2_10012019.pdf
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/anexa1198_2_10012019.pdf

