CERERE DE TRANSFER / DECLARATIE DOBANDIRE A INSTRUMENTELOR FINANCIARE
Subsemnatul(a) _______________________________ Cod client: ____________, identificat(a) cu BI/CI/Pas seria
si număr _______________________, având CNP ________________________, reprezentant legal al
S.C. ____________________________ S.A./S.R.L., CUI ____________ Nr. Inreg. ORC _________________,
declar pe proprie răspundere că instrumentele financiare pe care le transfer în contul SSIF Tradeville S.A. îmi aparţin
mie/societatii al carei reprezentant legal sunt şi sunt libere de orice sarcină.
Vă rog să transferaţi:

din contul meu deschis in Sectiunea 1 a Depozitarului Central, sau
de la Intermediarul _______________________________
în contul meu deschis la SSIF Tradeville S.A. următoarele instrumente financiare:

Emitent /
Simbol

Piata

Nr. de
instrumente
financiare

Data
dobândirii 1)

Modalitatea de
Achiziţionare2)

Cost
de achiziţie/
simbol3)

Cod
confidential)4

Data
transferului la
Tradeville5)

Important!
In cazul in care instrumente financiare pe care doriti sa le transferati in contul Dvs. deschis la SSIF Tradeville S.A.
au fost achizitionate prin alt intermediar, cererii – declaratiei de transfer instrumente financiare i se va atasa
obligatoriu extrasul de portofoliu in original, emis conform Anexei nr. 2 la Ordinul MEF-CNVM 3483/144/2008.
Intocmită şi semnată pe proprie răspundere, la data de ______________, cunoscând ca declaraţile false sunt pedepsite
potrivit legii.

Client/Reprezentant societate:
_______________________
(semnatura/stampila)
Declaratia de transfer actiuni va fi procesata daca sunt completate toate campurile, cu exceptia datei de transfer5) care
va fi completata de catre SSIF Tradeville S.A. dupa efectuarea operatiunii de transfer.
1)

Pentru instrumente financiare detinute mai mult de 365 zile se va preciza doar că perioada deţinerii acestora este mai mare
de 365 de zile.
2)
Va rugăm să specificaţi: prin PPM (Programul de privatizare in Masa), oferta publica primara IPO, majorare de capital social
prin aport in numerar, conversie din obligaţiuni, divizare, fuziune, distribuire acţiuni cu titlu gratuit, succesiune, transfer
direct, dizolvare a Programului actiunilor salariatilor (PAS), răscumpărare de către societate, hotărâre judecătorească, alte
surse.
3)
Informaţiile din aceasta coloana vor fi completate cu valoarea care rezultă din documentele justificative deţinute de client
sau identificate conform art. 4 din Normele privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat
din transferul instrumentelor financiare obţinut de persoanele fizice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor
si al presedintelui CNVM nr. 3483/144/2008.
NOTA:
Aceste informaţii sunt necesare în scopul calculării impozitului pe câştigul de capital obţinut de către investitorii persoane
fizice române şi străine, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si
Hotararii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
4)
Codul confidential va fi completat in cazul actiunilor transferate din Sectiunea I a Depozitarului Central care au aceasta
restrictie la transfer (BUTU, COTE, CEON, MAMA, SIF-urile, SNP, FP, TIGH).
5)
Se completeaza de catre reprezentantul Tradeville, dupa efectuarea operatiunii de transfer.
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