
Modulul de management al criptomonedelor
- conectări la exchange-uri
- tratarea situațiilor apărute în timpul calculelor 

v. 1.4 25.04.2023



Modificări:
1.5 - 19.05.2023 - stergerea informatiei gresite ca unele platforme nu sunt inca disponibile
1.4 - 25.04.2023 - actualizarea informatiilor despre fisierele de card Binance
1.3 - 21.04.2023 - actualizarea informatiilor despre fisierele FIAT din REVOLUT





Pasul 1. Instrucțiuni de conectare a platformelor (exchange-uri)
pentru extragerea datelor (prin API sau import fișiere)



Platforme suportate
(click pe fiecare pentru detalii)

Click pentru 
detalii

API + 
fișiere 
.csv

API

API

Fișiere 
.csv

1 fișier 
.csv

Fișier .csv
(toate monedele)

3 fișiere 
.csv

API

API

https://help.coinbase.com/en/pro/other-topics/api/how-do-i-create-an-api-key-for-coinbase-pro
https://help.crypto.com/en/articles/3438579-how-do-i-export-my-transaction-history-app
https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/360000919966-How-to-generate-an-API-key-pair-
https://support.kucoin.plus/hc/en-us/articles/360015102174-How-to-Create-an-API-


Ce înseamnă API?
https://en.wikipedia.org/wiki/API

Portal
DeclarațiaUnică.ro

Pagină web 
Binance

Bază de date 
Binance

Portal
DeclarațiaUnică.ro

Pagină web 
Binance

Bază de date 
Binance

https://en.wikipedia.org/wiki/API


Pentru Staking și Savings, istoricul este disponibil 
numai prin export de tranzacții din secțiunile 
corespunzătoare.

Pentru tranzacții SPOT, se setează cheile API.
Detalii de generare a lor găsiți la: 
https://www.binance.com/ro/support/faq/360002502072

Pentru plăți cu cardul Binance, partea de ieșire către 
fiat este disponibilă numai prin export de tranzacții.
Acestea se descarca din 
Cardul meu Binance->Tranzacții recente->Vizualizați 
tot->Istoricul de export->Personalizat.
EXPORTAȚI AN CU AN PENTRU TOATĂ PERIOADA 
ÎN CARE AȚI AVUT CARD (PÂNĂ LA SFÂRȘITUL 
ANULUI PE CARE ÎL RAPORTĂM) ȘI URCAȚI ÎN 
PLATFORMA TOAE FIȘIERELE.

https://www.binance.com/ro/support/faq/360002502072


https://help.coinbase.com/en/
exchange/managing-my-acco
unt/how-to-create-an-api-key

https://help.coinbase.com/en/exchange/managing-my-account/how-to-create-an-api-key
https://help.coinbase.com/en/exchange/managing-my-account/how-to-create-an-api-key
https://help.coinbase.com/en/exchange/managing-my-account/how-to-create-an-api-key


Setați drepturi la “address” și la 
toate pozițiile de citire (“Read”)

Search in browser

Permiteți accesul la toate 
monedele



ATENȚIE!!! NU SE EXPORTA FISIERE PENTRU LEI, EURO SAU USD 
CI NUMAI PENTRU CRIMPOMONEDE





Se extrage fisierul All 
coins, în format .csv, va 
conține toate monedele 

din toate perioadele 
Nu se extrage 
nimic de aici!!!



Pasul 2. Tratarea situațiilor apărute în timpul calculelor



Tratarea tranzacțiilor FUTURES

În urma procesării datelor tale, în Binance au fost identificate transferuri spre portofel FUTURES sau MARGIN. 
Întrucât, în acest moment, nu putem trata complet aceste situații, te rugăm să alegi una din opțiunile de mai jos. 

(Recomandată în cazul în care faci astfel de tranzacții, te vom anunța când le implementăm)

(Recomandată în cazul în care ai transferat numai sume mici, de test, care pot fi ignorate în calcule)



Completarea transferurilor
(intrări în exchange despre care nu am găsit informații)



Intrările unor cantități de monede sunt foarte importante. Pentru ele trebuie sa stim costul 
asociat (stocul se tine cantitativ-valoric) pentru a putea fi scăzut la momentul vânzării.

Aplicația știe sa împerecheze tranzacțiile între două platforme, dacă toate următoarele condiții sunt întrunite:
1. Avem date pentru ambele platforme implicate (Coinbase->Binance)
2. Diferenta între suma plecată și cea sosita este de sub 3% din suma (întrucât nu toate platformele livrează informații 

complete despre fee-uri - Coinbase livrează mereu iar Tradesilvania nu le are incluse în fișierul exportat, nu putem face 
împerecheri corecte pentru diferențe mai mari)

3. Timestamp-urile celor două tranzacții (ieșire dintr-un exchange - intrare în celelalt exchange) au o diferență mică de 
timp între ele, de câteva minute.

În lipsa îndeplinirii celor 3 condiții, aplicația va da posibilitatea să faceți setări manuale, care acoperă toate situațiile posibile.
Vedeți exemplele din paginile următoare.



CAZUL A. Daca, de exemplu, aveti un transfer de valoare foarte mica, 0.1 EGLD, la care fee-ul este de 0.01 (10%), platforma nu 
va imperechea iesirea cu intrarea pentru ca nu e indeplinita conditia 2.

In acest caz, procedati astfel:
1. Bifati "Afiseaza tot" pentru a va arata si tranzactiile de iesire, marcate cu verde

2. La tranzactia de intrare de 0,09 EGLD in exemplul nostru, marcata de aplicatie cu portocaliu, alegeti "O corelez cu o iesire 
existenta" si alegeti din lista iesirea de 0,1 EGLD care are timestamp-ul foarte apropiat cu cea de intare.

3. Apasati Salvare si treceti la urmatoarea completare.

Exemple de situatii si modul de rezolvare.



CAZUL B.2 A fost primit la Staking/primit cadou/cumparat de la o persoana, fara sa detineti dovada care sa 
poata fi si acceptata de ANAF. Intrucat, in acest caz, toata valoarea va fi impozabila, alegeti "Nu pot face 
dovada achizitiei" si sistemul o va trece cu cost de intrare zero. Apasati “Salveaza”

CAZUL B.1 Aplicatia nu are de unde sa stie intrari din platforme pentru care nu are date. 
Astfel, sa zicem ca trimitem 2.5 EGLD din MAIAR in Binance.
Achizitia s-a facut anterior in Maiar si Moonpay, cu cardul, in functie de una din situatiile de mai 
jos, completam astfel:
Cei 2.5 EGLD au fost cumparati cu cardul in MAIAR, cu 71,21 USD per bucata (intr-o achzitie 
initiala de 8.425 EGLD), alegem "Am dovada ca am cumparat cu:", scriem valoarea de 178 
USD si dam “Salveaza”;



CAZUL C.1. Avem o tranzactie Binance->MAIAR->Binance 
(trimit 8,7 EGLD Binance->Maiar in vederea staking-ului si dupa o 
perioada mi se intorc 7.752314, dupa staking). Situatia e similara 
cu Binance->Cold wallet->Binance

Se aplica acelasi model de la Punctul A, astfel:
1. Bifati "Afiseaza tot" pentru a va arata si tranzactiiile de iesire, 
marcate cu verde

2. La tranzactia de intrare de de 8,7, in exemplul nostru de mai 
sus, marcata de aplicatie cu portocaliu, alegeti "O corelez cu o 
iesire existenta" si alegeti din lista iesirea de 8,752314443 EGLD 
care si are timestamp-ul foarte apropiat cu cea de intare.

3. Apasati “Salvare” si treceti la urmatoarea completare.

Staking

In exemplul nostru, suma a fost trimisa din Binance 
in Maiar pentru Staking (in luna dec. 2021) si s-a 
intors in Binance in martie 2022. Realziarea manuala 
a acestei legaturi a permis sistemului sa dea o 
valoare in USD intrarii de 8.75 EGLD, adica exact 
cea a iesirii initiale



CAZUL C.2. Avem o tranzactie tur-retur, de test (trimit 0,025693 ETH Binance->Maiar->Binance)

Se aplica acelasi model de la Punctul A, astfel:
1. Bifati "Afiseaza tot" pentru a va arata si tranzactiiile de iesire, marcate cu verde

2. La tranzactia de intrare de de 0,02398391, in exemplul nostru de mai jos, marcata de aplicatie cu portocaliu, 
alegeti "O corelez cu o iesire existenta" si alegeti din lista iesirea de 0,025693 ETH..

3. Apasati “Salvare” si treceti la urmatoarea completare.

tranzacție de test




