INFORMATII DE NATURA FISCALA PRIVIND PERSOANELE FIZICE

1.

INFORMATII PRIVIND PERSOANELE FIZICE REZIDENTE
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A.
Impozitul pe venitul din investitii
Venitul din investitii obtinut din transferul Actiunilor de Vanzare este supus in Romania unei cote de
impozit pe venit de 16%.
Venitul din investitii este calculat ca diferenta dintre (i) Pretul Total de Cumparare si (ii) valoarea la care
au fost achizitionate Actiunile de Vanzare (care include orice comisioane, taxe sau alte sume aferente
achizitiei), precum si costurile aferente Tranzactiei suportate de dumneavoastra (comisioane bancare si
comisioane aferente platii).
Daca ati mostenit Actiunile de Vanzare, venitul din investitii va fi calculat ca diferenta dintre: (i) Pretul
Total de Cumparare si (ii) pretul la care au fost achizitionate Actiunile de Vanzare de catre persoana de la
care le-ati mostenit (care include orice comisioane, taxe sau alte sume aferente achizitiei) la care se
adauga costurile pe care le-ati suportat cu documentele de succesiune.
In cazul in care ati obtinut Actiunile de Vanzare prin donatie, venitul din investitii va fi egal cu Pretul Total
de Cumparare.
B.
Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru venitul din investitii
O contributie la sanatate de 5,5% este de asemenea aplicabila venitului din investitii ce rezulta din
vanzarea Actiunilor de Vanzare in cazul in care sunteti:
(i)
cetatean roman cu domiciliul in Romania;
(ii)
cetatean strain sau apatrid si ati solicitat si obtinut prelungirea dreptului temporar de sedere sau
aveti domiciliul in Romania;
(iii)
cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene/ Spatiului Economic European sau al
Confederatiei Elvetiene si nu aveti o asigurare incheiata pe teritoriul unui alt stat membru care sa
fie valabila in Romania si ati solicitat si obtinut dreptul de sedere in Romania pentru mai mult de 3
luni;
(iv) muncitor transfrontalier dintr-un stat membru al Uniunii Europene/ Spatiului Economic European
sau din Confederatia Elvetiana, care isi desfasoara activitatea in Romania si aveti resedinta in alt
stat membru in care reveniti zilnic sau cel putin o data pe saptamana;
(v)
pensionar in sistemul public de pensii care nu isi mai are domiciliul in Romania si fie (a) v-ati
stabilit resedinta intr-un stat membru al Uniunii Europene/ Spatiului Economic European sau in
Confederatia Elvetiana, sau (b) v-ati stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a
incheiat o conventie bilaterala in materie de securitate sociala care include prevederi cu privire la
asigurarea de sanatate-maternitate si nu detineti o asigurare incheiata pe teritoriul unui alt stat
membru care sa fie valabila in Romania.
Cu toate acestea, nu veti avea obligatia de a plati contributia la sanatate de 5,5% in situatia in care:

sunteti angajat intr-un stat care nu se afla sub incidenta cadrului legislativ european cu privire la
securitate sociala si a acordurilor cu privire la sistemele de securitate sociala la care Romania a
aderat si angajatorul dumneavoastra isi are sediul intr-un astfel de stat si nu detine in Romania un
sediu social, un sediu permanent sau o reprezentanta
sau

obtineti unul sau mai multe dintre urmatoarele tipuri de venit:
- salariu sau venituri asimilate;
- pensie;
- venituri din activitati independente;
- venituri dintr-o asociere in participatiune incheiata cu o alta persoana juridica;
- venituri din agricultura, silvicultura si pescuit;
- indemnizatie de somaj;
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Persoana fizica rezidenta – o persoana fizica care intruneste una dintre conditiile urmatoare:
(i)
are domiciliul in Romania;
(ii)
centrul intereselor sale vitale se afla in Romania;
(iii)
se afla in Romania pentru una sau mai multe perioade de timp care depasesc in total 183 de zile
pe parcursul oricaror 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic respectiv (ex. anul in
care se produce Transferul);
(iv) este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un alt
stat.
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- indemnizatie de crestere a copilului;
- venituri din asigurari sociale conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei
boli profesionale.
C.
Obligatii fiscale
Va trebui sa calculati, sa declarati si sa platiti la autoritatile fiscale romane impozitul pe venitul din
investitii si contributia la sanatate, dupa caz.
In acest scop, va trebui sa completati si sa depuneti la autoritatea fiscala competenta o declaratie
fiscala (formularul 200 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania) pana cel tarziu
pe data de 25 mai a anului urmator celui in care a fost a fost achitat Pretul Total de Cumparare .
Impozitul pe venitul din investitii si contributia la sanatate vor fi stabilite de autoritatea fiscala competenta
pe baza unei decizii care vi se va comunica. Decizia va mentiona de asemenea termenul de plata pentru
obligatiile fiscale pe care le stabileste (de regula, 60 de zile de la data la care vi s-a comunicat decizia).
2.

INFORMATII PRIVIND PERSOANELE FIZICE NEREZIDENTE
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A. Impozitul pe venitul din investitii
Venitul din investitii obtinut din transferul Actiunilor de Vanzare este supus in Romania unei cote de
impozit pe venit de 16%.
Venitul din investitii este calculat ca diferenta dintre (i) Pretul Total de Cumparare si (ii) valoarea la care
au fost achizitionate Actiunile de Vanzare (care include orice comisioane, taxe sau alte sume aferente
achizitiei), precum si costurile aferente Tranzactiei suportate de dumneavoastra (comisioane bancare si
comisioane aferente platii).
Daca ati mostenit Actiunile de Vanzare, venitul din investitii va fi calculat ca diferenta dintre: (i) Pretul de
Cumparare si (ii) pretul la care au fost achizitionate Actiunile de Vanzare de catre persoana de la care leati mostenit (care include orice comisioane, taxe sau alte sume aferente achizitiei) la care se adauga
costurile pe care le-ati suportat cu documentele de succesiune.
In cazul in care ati obtinut Actiunile de Vanzare prin donatie, venitul din investitii va fi egal cu Pretul Total
de Cumparare.
B.

Contributia de asigurari sociale de sanatate pentru venitul din investitii

O contributie la sanatate de 5,5% este de asemenea aplicabila venitului din investitii ce rezulta din
vanzarea Actiunilor de Vanzare in cazul in care sunteti:
(i)
cetatean strain sau apatrid si ati solicitat si obtinut prelungirea dreptului temporar de sedere sau
aveti domiciliul in Romania
(ii)
cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene/ Spatiului Economic European sau al
Confederatiei Elvetiene si nu aveti o asigurare incheiata pe teritoriul unui alt stat membru care sa
fie valabila in Romania si ati solicitat si obtinut dreptul de sedere in Romania pentru mai mult de 3
luni;
(iii)
muncitor transfrontalier dintr-un stat membru al Uniunii Europene/ Spatiului Economic European
sau din Confederatia Elvetiana, care isi desfasoara activitatea in Romania si aveti resedinta in alt
stat membru in care reveniti zilnic sau cel putin o data pe saptamana;
(iv) pensionar in sistemul public de pensii care nu isi mai are domiciliul in Romania si fie (a) v-ati
stabilit resedinta intr-un stat membru al Uniunii Europene/ Spatiului Economic European sau in
Confederatia Elvetiana, sau (b) v-ati stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a
incheiat o conventie bilaterala in materie de securitate sociala care include prevederi cu privire la
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Persoana fizica nerezidenta – o persoana fizica care intruneste una dintre conditiile urmatoare:
(i)
nu este o persoana fizica rezidenta conform cerintelor prezentate la punctul 1;
(ii)
este cetatean strain cu statut diplomatic/consular in Romania;
(iii)
este cetatean strain, functionar sau angajat al unui organism international si interguvernamental
inregistrat in Romania;
(iv) este cetatean strain care lucreaza in Romania ca functionar sau angajat al unui alt stat;
(v)
este membru de familie al unui cetatean strain care lucreaza in Romania ca functionar sau angajat
al unui alt stat.
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asigurarea de sanatate-maternitate si nu detineti o asigurare incheiata pe teritoriul unui alt stat
membru care sa fie valabila in Romania.
Cu toate acestea, nu veti avea obligatia de a plati contributia la sanatate de 5,5% in situatia in care:

sunteti angajat intr-un stat care nu se afla sub incidenta cadrului legislativ european cu privire la
securitate sociala si a acordurilor cu privire la sistemele de securitate sociala la care Romania a
aderat si angajatorul dumneavoastra isi are sediul intr-un astfel de stat si nu detine in Romania un
sediu social, un sediu permanent sau o reprezentanta;
sau

obtineti unul sau mai multe dintre urmatoarele tipuri de venit:
- salariu sau venituri asimilate;
- pensie;
- venituri din activitati independente;
- venituri dintr-o asociere in participatiune incheiata cu o alta persoana juridica;
- venituri din agricultura, silvicultura si pescuit;
- indemnizatie de somaj;
- indemnizatie de crestere a copilului;
- venituri din asigurari sociale conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau a unei
boli profesionale.
C.

Obligatii fiscale

Va trebui sa calculati, sa declarati si sa platiti la autoritatile fiscale romane impozitul pe venitul din
investitii si contributia la sanatate, dupa caz.
In acest scop, va trebui sa completati si sa depuneti la autoritatea fiscala competenta o declaratie
fiscala (formularul 200 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Romania) pana cel tarziu
pe data de 25 mai a anului urmator celui in care a fost a fost achitat Pretul Total de Cumparare.
Impozitul pe venitul din investitii si contributia la sanatate vor fi stabilite de autoritatea fiscala competenta
pe baza unei decizii care vi se va comunica. Decizia va mentiona de asemenea termenul de plata pentru
obligatiile fiscale pe care le stabileste (de regula, 60 de zile de la data la care vi s-a comunicat decizia).
In vederea respectarii obligatiilor mentionate mai sus, va trebui sa desemnati un reprezentant fiscal cu
domiciliu fiscal in Romania. Reprezentantul fiscal poate fi desemnat printr-o imputernicire care trebuie
furnizata autoritatilor fiscale in original/copie legalizata.
Nu este obligatorie desemnarea unui reprezentant fiscal in cazul in care aveti resedinta intr-un:

Stat membru al Uniunii Europene,

Stat membru al Spatiului Economic European, sau

Stat semnatar al unui acord legal international incheiat cu Romania care contine prevederi cu
privire la cooperarea administrativa in domeniul impozitarii si recuperarii creantelor fiscale.
In acest caz, va puteti inregistra direct la autoritatile fiscale din Romania in vederea celor expuse mai sus.
D. Scutiri
Sunteti scutit de impozit in Romania in caz ca sunteti rezident fiscal al unui stat care a incheiat cu
Romania o Conventie de Evitare a Dublei Impuneri cu conditia ca respectiva conventie sa prevada o
astfel de scutire. Atasam o lista cu Conventiile de Evitare a Dublei Impuneri in prezent in vigoare in
Romania.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Lista statelor care au incheiat Conventii de Evitare a Dublei Impuneri cu Romania
Albania
23.
Franta
45. Mexic
67. Spania
Algeria
24.
Georgia
46. Moldova
68. Sri Lanka
Armenia
25.
Grecia
47. Muntenegru
69. Africa de Sud
Australia
26.
Ungaria
48. Maroc
70. Coreea de
Sud
Austria
27.
Islanda
49. Namibia
71. Suedia
Azerbaijan
28.
India
50. Tarile de Jos
72. Elvetia
Bangladesh
29.
Indonezia
51. Nigeria
73. Siria
Belarus
30.
Iran
52. Coreea de Nord
74. Tajikistan
Belgia
31.
Irlanda
53. Norvegia
75. Thailanda
Bosnia –
32.
Israel
54. Pakistan
76. Tunisia
Herzegovina
Bulgaria
33.
Italia
55. Filipine
77. Turcia
Canada
34.
Japonia
56. Polonia
78. Turkmenistan
China (mai putin
35.
Iordania
57. Portugalia
79. Ucraina
Hong Kong)
Croatia
36.
Kazakhstan
58. Qatar
80. Emiratele
Arabe Unite
Republica Ceha
37.
Kuweit
59. Federatia Rusa
81. Regatul Unit al
Marii Britanii
Danemarca
38.
Letonia
60. San Marino
82. Statele Unite
ale Americii
Germania
39.
Liban
61. Arabia Saudita
83. Uruguay
Ecuador
40.
Lituania
62. Serbia
84. Uzbekistan
Egipt
41.
Luxemburg
63. Singapore
85. Vietnam
Estonia
42.
Macedonia
64. Slovacia
86. Zambia
(FYROM)
Etiopia
43.
Malaezia
65. Slovenia
Finlanda
44.
Malta
66. Sudan

