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MINISTERUL FINANȚELOR                                         COMISIA NAŢIONALĂ A 
PUBLICE                                                                           VALORILOR MOBILIARE        
Nr.768 din 11 martie 2010                                                  Nr. 68 din 9 decembrie 2009  

 
 

ORDIN 
 pentru modificarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe 

câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele 
fizice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui 

Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.3483/144/2008 
 
 

În baza prevederilor art.67 alin.(8) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările 
ulterioare, și al prevederilor art.1, 2 și ale art.7 alin.(1), (3), (10) și (15) din Statutul Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2002, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.514/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, 

Ministrul finanțelor publice și președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare emit 
următorul ordin 

 Art.I - Normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital 
rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin Ordinul 
ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei naționale a Valorilor Mobiliare 
nr.3483/144/2008, publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.24 din 12 ianuarie 
2009, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins: 
„ ARTICOLUL 8 

Determinarea câștigului din transferul instrumentelor financiare derivate 

Determinarea câștigului din transferul instrumentelor financiare derivate se efectuează la data 
scadenței instrumentului financiar derivat, respectiv la data lichidării, în cazul instrumentului 
financiar derivat fără scadență, și reprezintă câștigul obținut de persoana fizică beneficiară și 
evidențiat în extrasul contului în marjă emis de intermediar”.  

2. La articolul 12, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins: 
„(1) Intermediarii au obligația calculării, reținerii și virării impozitului aplicat asupra 
câștigului realizat din tranzacțiile cu titluri de valoare, altele decât titlurile de participare, 
pentru fiecare tranzacție de vânzare sau la scadență, în cazul instrumentelor financiare 
derivate, respectiv la data lichidării, în cazul instrumentelor financiare derivate fără scadență, 
acest impozit reprezentând o plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Cota de 
impozit aplicată de către intermediari asupra câștigului evidențiat la momentul vânzării este 
de 1%”. 

(3) Calcularea și evidențierea impozitului se realizează la data efectuării tranzacției de 
vânzare sau la scadență, în cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv la data 
lichidării, în cazul instrumentelor financiare derivate fără scadență, iar reținerea impozitului se 
realizează în momentul decontării tranzacției de vânzare sau al decontării efectuate la 
scadență, în cazul instrumentelor financiare derivate, respectiv al decontării efectuate la data 
lichidării, în cazul instrumentelor financiare derivate fără scadență, iar termenul de virare și 
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declarare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost 
reținut”.  

Art.II -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul 
C.N.V.M şi pe site-ul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro). 

Art.III Ministerul Finanţelor Publice şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

 

 

Ministrul finanţelor publice,                                           Preşedintele,  

                                                                       Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 

SEBASTIAN VLĂDESCU                               GABRIELA ANGHELACHE  


