
CERERE DE TRANSFER DIN DEPOZITARUL CENTRAL 

Formular CT01 

 

 

CERERE DE TRANSFER DIN DEPOZITARUL CENTRAL 
 

CONT NR. _____________ (se va completa de catre BT Capital Partners SA cu Contul clientului) 

 

CLIENT - Persoana Fizica:  

Nume si prenume ________________________________________ CNP _____________________ 

Document identitate (B.I./C.I./Pasaport) seria ____ nr. _________ eliberat de ___________la data _______ 

reprezentat prin dl/dna ________________________ in baza procurii autentificate nr. ______________, 

 

CLIENT - Persoana Juridica: 

Denumire societate _______________________________ inregistrata la O.R.C. sub nr. ______________ 

CUI ______________ reprezentata legal prin dl/dna _______________________________________ 

sau/si prin reprezentantul imputernicit al acesteia, dl/dna ______________________________________ 

in baza imputernicirii date de organul abilitat _______________________________________________, 
Declar pe propria raspundere ca instrumentele financiare pe care le transfer in contul 
intermediarului BT Capital Partners SA imi apartin si sunt libere de orice sarcina. Va rog sa 
transferati din contul meu deschis la Depozitarul Central – Sectiunea 1, in contul meu deschis la 
BT Capital Partners SA – Sectiunea 2, urmatoarele instrumente financiare : 

Nr. 
Crt 

Denumire 
Emitent 

Tip  
Instrument 
Financiar 

Simbol Cantitate 
Data  

dobandirii1 

Modalitate  
de dobandire2 

Cost de achizitie3 

[lei/actiune] 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

Declar pe propria raspundere ca actiunile “Fondul Proprietatea” (FP) declarate ca fiind 
dobandite cu titlu de despagubire sunt obtinute in conditiile prevazute de Titlurile I si VII din 
Legea nr. 247/2005. De asemenea, in cazul in care detin actul doveditor de dobandire a actiunilor 
“Fondul Proprietatea”, acesta va fi anexat prezentei. 
 
Intocmita si semnata pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite potrivit legii. 
 
Data _____________________  
Numele si prenumele clientului persoana fizica / reprezentantului legal al clientului persoana juridica  
_____________________________ Semnatura ______________________ Stampila ____________ 
 

CEREREA DE TRANSFER  A FOST PRELUATA DE BT CAPITAL PARTNERS PRIN PERSOANA DESEMNATA DE 
CATRE ACEASTA: 

Nume si prenume________________________Data___________Semnatura____________Stampila___________ 
 

                                                           
1 Pentru  titlurile de valoare deţinute mai mult de 365 de zile  se va preciza doar că perioada deţinerii acestora e mai mare de 365 de zile. 
In cazul actiunilor Fondul Proprietatea se va preciza data actului doveditor. 
2 Vă rugăm să specificaţi: Prin PPM (Programul de Privatizare în Masă), oferta publică primară 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 
acţiunilor salariaţilor (PAS), răscumpărare de către societate, hotărâre judecătorească, alte surse. 
In cazul actiunilor Fondul Proprietatea, va putea fi: despagubire (conf. Legii 247/2005), succesiune, donatie, cumparare. 
3 Informaţiile din această coloană vor fi completate cu valoarea care rezultă din documentele justificative deţinute de client sau identificate 
conform art. 4 din Normele privind determinarea, reţinerea si virarea impozitului pe caştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de 
valoare obţinut de persoanele fizice aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finanţelor si al presedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor 
Mobiliare nr.3483/144/2008. 
Aceste informaţii sunt necesare în scopul calculării impozitului pe câştigul de capital obţinut de către investitorii persoane fizice române şi 
străine, conform Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare. 
Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate la prima tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul "Proprietatea" de 
către persoanele fizice cărora le-au fost emise aceste acţiuni, în condiţiile titlurilor I şi VII din Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. 


