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A/PNL/942/05.11.2021 

ÎNTREBARE 

Adresată către: Dan Vîlceanu, Ministrul Finanțelor 

De către: Sebastian-Ioan BURDUJA, Deputat PNL – Circumscripția 42 – București 

 

Obiectul întrebării: Tratamentul fiscal al tranzacțiilor cu monede virtuale/criptomonede 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Numărul de utilizatori pe platformele de tranzacționare a criptomonedelor a crescut 

considerabil în perioada 2020 – 2021, la nivel global. Și în România comunitatea utilizatorilor de 

criptomonede este în plină expansiune, astfel că discuțiile din spațiul public sunt din ce în ce 

mai intense. Vă adrsez următoarea serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 

42, Municipiul București:  

1. Are ministerul în vedere identificarea veniturilor din monede virtuale ca sursă distinctă, 

pentru a nu mai fi inclusă în categoria veniturilor din alte surse, așa cum este în 

legislația fiscală actuală? 

2. Care este, în opinia ministerului, definiția monedelor virtuale/criptomonede? 

3. Aveți în plan completarea normelor de aplicare ale Codului Fiscal cu detalii concrete 

care să soluționeze problema interpretărilor diverse și înțelesul conceptelor de 

tranzacții? 

4. De ce simpla conversie operată în cadrul platformei de tranzacționare ar reprezenta un 

venit impozabil din moment ce beneficiul real survine abia când/dacă fondurile sunt 

transferate în conturile bancare ale persoanei care le deține? 

5. Din moment ce un cont de tranzacționare nu se află în integralitate sub controlul 

beneficiarului, ci al platformei, fiind impuse inclusiv limite asupra sumelor exprimate în 

monede convenționale care pot fi extrase, în lipsa unor prevederi specifice ale legislației 

fiscale, care ar fi momentul corect pentru aplicarea impozitului? 

6. Care este momentul la care beneficiarul venitului trebuie să determine câștigul de 

declarat, aspect care este îngreunat de complexitatea platformelor de tranzacționare? 

7. Când estimați un termen realist pentru finalizarea reglementării veniturilor din 

tranzacții cu monede virtuale, pentru clarificarea unor aspecte precum: momentul 
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determinării câștigului, metoda de conversie a sumelor exprimate în monede virtuale, 

documentele justificative necesare, stabilirea unei cote de impozit adecvată care să nu 

descurajeze beneficiarul etc? 

 

Vă mulțumesc. Solicit răspuns scris, în termenul prevăzut de lege. 

Cu aleasă prețuire,          

Sebastian-Ioan BURDUJA 

Deputat al Partidului Național Liberal 

Circumscripția 42 – București 
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