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Cum se declară veniturile obținute din tranzacționare pe piața externă?
Veniturile obținute din tranzacționarea pe piețele externe se declară în Declarația unică care se depune
online pe portalul ANAF.
Pentru mai multe detalii despre depunerea/completarea declarației vezi întrebarea – Cum se depune și
completează Declarația unică la ANAF?

1.

Sumele de declarat se vor completa în secțiunea:
I.2. Date privind impozitul pe veniturile realizate în străinătate

2. Se declară câștigurile/pierderile din tranzacționare obținute în funcție de țara de rezidență a
emitentului cu care s-au efectuat tranzacții, așa cum apare în Fișa de portofoliu transmisă de
Goldring către dvs. și în Raportul Dividend Report (Account – Account Management Home,
după deschiderea portalului Account Management accesați secțiunea Reports Tax Docs – Tax)
pe care îl descărcați din platforma externă.
3. Se declară dividendele și dobânzile încasate pentru fiecare țară în care au fost generate
veniturile încasate. Informațiile necesare, respectiv valoare sumelor încasate și valoare
impozitului reținut la sursă se regăsesc pe platforma de tranzacționare externă - secțiunea
Account – Account Management Home, după deschiderea portalului Account Management
accesați secțiunea Reports Tax Docs.
4. Pașii pentru descărcarea//vizualizarea informațiilor din platforma externă sunt:


Rapoartele privind activitatea clientului pot fi vizualizate astfel: din platforma de
tranzacționare Account -Account Management Home  Reports Tax Docs  Statements
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Informatiile privind veniturile din dividendele încasate pe piețele externe le puteți găsi în
Account Management de pe platforma externă accesând: din platforma de tranzacționare
Account -Account Management Home  Reports Tax Docs  Tax  Dividend Report.



Informatiile privind veniturile din dobânzi se găsesc la secțiunea Statements 
Default Statements  Activity Interest (în raport)
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