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Declarația unica 
 

 

În cazul în care aveți venituri obținute și prin intermediul altui SSIF, cumulați sumele urmând pașii de 

mai jos și încărcați ca și documente justificative toate Fișele de portofoliu primite. 

În cazul în care aveți venituri, altele decât cele din investiții completați aceiași declarație bifând 

veniturile corespunzătoare. 

 

Declarația unică se descarcă de la link-ul următor: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html 

 

În cazul în care clientul NU are cont în Spațiul Privat Virtual (SPV) se urmează pașii astfel: 

 

- Intră pe www.anaf.ro si accesează rubrica din partea de sus a paginii privind Spațiul Privat 

Virtual (se poate ajunge aici și accesând 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice) apoi se 

urmează instructiunile și ulterior va ajunge aici (https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/) 

pentru a-și crea contul în Spațiul Privat Virtual. 

 

În cazul în care clientul ARE deja cont sau a urmat pașii de mai sus si a activat contul din Spatiul 

Privat Virtual, pentru depunerea Declarației: 

 

1. Se accesează Spațiul Virtual Privat (SPV) - https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/ 

 

- Secțiunea Persoane fizice – Înregistrare cu parolă/Înregistrare cu certificat digital (dacă are 

clientul) 

 
2. Se completează secțiunea A – DATE DE INDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI 
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3. Clientul trece la completarea Secțiunii B – DATE PRIVIND SECȚIUNILE COMPLETATE 

 

 Bifați: 

 

 Secțiunea I.1. Date privind impozitul pe veniturile realizate din România (Subsecțiunea I.1.1) în 

cazul în care ați tranzacționat pe BVB 

 

Și/sau 

 

Secțiunea I.2 – Date privind veniturile realizate din străinătate în cazul în care ați tranzacționat pe/și 

pe piețele externe 

 

Secțiunea I.4 – Stabilirea impozitului anual datorat pe venitul net impozabil realizat din activități 

independente și drepturi de proprietate intelectuală, impuse în sistem real 
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4. La Subsecțiunea I.1.1 Date privind impozitul pe veniturile realizate din România, impuse în 

sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli: 

 

- I.1.1.A.1 Categoria de venit se bifează Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni 

cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului 

financiar 
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I.1.1.B Date privind impozitul anual datorat se completează suma din Fișa de portofoliu primită de 

la GOLDRING la rd. 3 Câștigul anual final obținut pe piața BVB (lei+Euro convertit la cursul BNR de 

la 31 decembrie) sau după caz la rd. 4 Pierderea netă anuală obținută pe piața BVB (lei+Euro convertit 

la cursul BNR de la 31 decembrie). 

La rd. 5 se completează Pierderile fiscale/nete reportate din anii precedenți din ultimii 7 ani (dacă este 

cazul) care se vor deduce din suma de plată. Pierderile fiscale le aflați din declarațiile depuse la ANAF 

în anii precedenți. 
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5. La Subsecțiunea I.2 Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate (în cazul în 

care ați tranzacționate pe piața externă) se completează suma din Fișa de portofoliu primită de 

la GOLDRING. Completați Subsecțiunea I.2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA 

DESFĂȘURATĂ: 
 Completați tara în care s-a realizat venitul (veți raporta veniturile pe fiecare țară în parte) 

 Bifați în funcție de tipul de venit obținut rd. 7.Transferul titlurilor de valoare și orice alte 

operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și 

transferul aurului financiar/10. Dobânzi/ 13.Dividende/ 18. Alte venituri 

 Accesați de la subsecțiunea I.2.A.3. Lista convențiilor pentru evitarea dublei impuneri 

încheiate de România cu alte state și bifați metoda conform convenției (1. Metoda creditului 

fiscal/Metoda scutirii) 
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- Completați Subsecțiunea I.2.B.DATE PRIVIND IMPOZITUL ANUAL DATORAT 

 

 Pentru venit bifat 7.Transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente 

financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și transferul aurului financiar 

 

 se completează suma din Fișa de portofoliu primită de la GOLDRING la rd. 3 Câștigul anual 

final obținut pe piața BVB (valoarea în valută convertită la cursul BNR de la 31 decembrie) sau 

după caz la rd. 4 Pierderea netă anuală obținută pe piața BVB (valoarea în valută convertită la 

cursul BNR de la 31 decembrie). 

 La rd. 5 se completează Pierderile fiscale/nete reportate din anii precedenți din ultimii 7 ani 

(dacă este cazul) care se vor deduce din suma de plată. Pierderile fiscale le aflați din declarațiile 

depuse la ANAF în anii precedenți. 

 Restul rândurilor se completează automat  
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 Pentru venit bifat 10. Dobânzi 

 Se completează rd. 1 – Venit brut cu suma totală încasată în conformitate cu Raportul descarcat 

din platforma externă 

 Se completează rd. 8 Impozit pe venit plătit din străinătate (valoarea din raportul descărcat din 

platforma externă) 

 Restul câmpurilor se completează automat 

 

 Rapoartele privind activitatea clientului pot fi vizualizate astfel: din platforma de tranzacționare 

Account -Account Management Home  Reports Tax Docs  Statements  
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 Pentru venit bifat 13. Dividende 

 Se completează rd. 1 – Venit brut cu suma totală încasată în conformitate cu Raportul descarcat 

din platforma externă 

 Se completează rd. 8 Impozit pe venit plătit din străinătate (valoarea din raportul descărcat din 

platforma externă) 

 Restul câmpurilor se completează automat 

 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.  

 
 

 
 Pentru venit bifat 18. Alte venituri 

 Se completează rd. 1 – Venit brut cu suma totală încasată în conformitate cu Raportul descarcat 

din platforma externă 

 Se completează rd. 8 Impozit pe venit plătit din străinătate (valoarea din raportul descărcat din 

platforma externă) 

 Restul câmpurilor se completează automat 

 

 Rapoartele privind activitatea clientului pot fi vizualizate astfel: din platforma de tranzacționare 

Account -Account Management Home  Reports Tax Docs  Statements  
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În situația în care se înregistrează venituri obținute în mai multe țări sau mai multe tipuri de venituri pe 

o țară se folosește opțiounea Adaugă venit și se reia procesul de mai sus. 

 

 
 

 

6.    La final, reveniți pe prima pagină și validați formularul. După validare puteți atașa fișa de 

portofoliu la declarație și o puteți încărca în contul dumneavoastră de pe ANAF, mergeți pe 

www.anaf.ro și accesați opțiunea tot din partea de sus a paginii privind Depunere Declarație Unică sau 

direct https://declunica.anaf.ro/my.policy 
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7.   În spațiul virtual veți primi un mesaj privind depunerea declarației și dacă este cazul, decizia de 

impunere privind impozitul datorat. 
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