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Va prezentam mai jos cele mai frecvente intrebari primite de la actionari in legatura cu 
plata dividendelor. 
 
I. Ce perioada este acoperita de dividendele curente? 
 
R. Aceste dividende sunt pentru exercitiile financiare 2008 si 2009. 
 
 
I. Cat timp am la dispozitie pentru a solicita dividendele 2008/2009? 
 
R. Pana la 3 ani de la data la care incepe plata dividendelor, 11 Octombrie 2010. 
 
 
I. Imi pot primi dividendele ca actiuni in loc de bani? 
 
R.  Nu, la aceasta data nu avem o hotarare din partea actionarilor care sa ne permita 
reinvestirea dividendelor dumneavoastra in Fond.  

 
 

I.  Cand trebuie sa fi avut actiunile pentru a ma califica pentru distribuirea lor?  
 
R. Data de inregistrare aprobata este 27 Septembrie 2010. Actiunile dumneavoastra trebuie sa 
fi fost inregistrate la Depozitarul Central pana la aceasta data.  
 
 
I. Cum mi se calculeaza dividendele? 
 
R. Este numarul de actiuni detinut la data inregistrarii inmultit cu valoarea per actiune a 
dividendelor aprobata la Adunarea Generala a Actionarilor.  
 
 
I. Fondul Proprietatea va deduce taxele retinute la sursa pentru dividendele mele? 
 
A.  Da, impozitul romanesc retinut la sursa va fi dedus la o cota medie de 16%.  Impozitul va fi 
retinut de SC Fondul Proprietatea SA.  Pentru investitorii romani rezidenti, acest impozit 
retinut la sursa este o taxa finala care este in conformitate cu obligatiile investitorilor de plata 
a impozitelor. 

 
Unii investitori nerezidenti pot beneficia de impozite reduse la sursa mai mici conform 
prevederilor  Tratatelor pentru Impozite cu Romania si legislatia Uniunii Europene.   
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I. Sunt un investitor nerezident – trebuie sa declar dividendele in declaratia de venit din 
tara in care sunt rezident fiscal? 
 
R.  Investitorilor rezidenti din afara Romaniei li se poate solicita sa declara dividendele in 
declaratiile de venit din tara lor de rezidenta. Investitorii ar trebui sa solicite ajutor de 
specialitate in legatura cu obligatiile fiscale din tara lor de rezidenta.  
 
I.  Organizatia noastra este o Biserica – Avem dreptul la scutirea de plata a impozitelor pe 
dividente? 
 
R. Anumite biserici, organizate ca asocieri fara personalitate juridica pot avea dreptul la 
scutirea de la plata impozitelor pe dividende. Orice biserica care se considera indreptatita in 
privinta scutirii de la plata impozitului, trebuie sa furnizeze Fondului Proprietatea 
documentatia care atesta si certifica statutul lor juridic. Fondul Proprietatea va verifica 
documentatia primita, privind in ce masura scutirea de la plata impozitului poate fi aplicata.  

 
 

I. Cum se calculeaza impozitul? 
 

R. In conformitate cu Codul Fiscal romanesc, impozitul se calculeaza la data la care se 
efectueaza plata.  
 
I. Pot revendica si primi dividendele aferente anilor 2006 si 2007, neincasate pana in 
prezent?  
 
R. Dividendele trebuie revendicate si ridicate in 3 ani de la data la care a inceput plata 
acestora. Astfel, datele pana la care pot fi revendicate sunt dupa cum urmeaza:  

Aferent anului  2006 – pana la 31 octombrie 2010, de la CEC SA.   
Aferent anului 2007 – pana la data de 14 septembrie 2011, de la BCR SA. 

 
I. Care este valoarea dividendului la nivelul anului 2006? 
 
R.  Actionarii inregistrati la Depozitarul Central la 11 Octombrie 2007, sunt indreptatiti la o 
valoare de 0.00253334 RON / actiune.  
 
 
I. Care a fost valoarea dividendului pentru 2007? 

  
R.  Actionarii inregistrati la Depozitarul Central la 19 August 2008, sunt indreptatiti la o valoare 
de 0.0065960489 RON / actiune.   
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I. Cand va avea loc urmatoarea transa de plata a dividendelor?  
 
R.  Decizia de plata a dividendelor va fi luata in discutie dupa sfarsitul exercitiului financiar 
aferent anului 2010, dupa ce situatiile financiare sunt aprobate de Adunarea Generala a 
Actionarilor. AGA va dezbate propunerea privind profitul generat in 2010, ce urmeaza a fi 
distribuit. In cazul in care AGA va aproba ca profitul, sau doar o parte din el, sa fie distribuit 
sub forma de dividende, atunci Compania va actiona ca atare. Procedura privind distribuirea 
dividendelor va fi facuta public, astfel incat fiecare actionar sa fie pe deplin informat in 
aceasta chestiune.   
 
 
I. Ce reprezinta Data de Referinta? 

 
R.  Este data pana la care fiecare actionar trebuie sa isi inregistreze actiunile la Depozitarul 
Central, pentru a avea drept de vot in cadrul AGA, atunci cand se discuta pe marginea 
distribuirii dividendelor. Data de referinta pentru plata dividendelor aferente 2008 si 2009 a 
fost 20 August 2010.   
 
I. Ce reprezinta Data de Inregistrare?  
 
R.  Este data pana la care un actionar trebuie sa-si inregistreze actiunile la Depozitarul 
Central, in scopul de a benefica de dividende. Data de inregistrare pentru 2008/2009 a fost 27 
septembrie 2010.  
  
 
I. Ce reprezinta Data Platii?  

 
R.  Este data de la care actionarii pot incepe sa-si revendice dividendele prin banca. Data de la 
care incepe plata pentru 2008/2009 este 11 octombrie 2010. 
 
 
I.  Voi primi dobanda pe suma de incasat intre data platii si momentul la care intru in 
posesia ei? 

 
R. Nu, nu exista nici o dobanda intre momentul efectuarii platii si data la care va revendicati 
dividendele / depuneti o cerere de plata.  
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I. Pot sa primesc dividendele direct in contul deschis la BRD?  
 
R. Da, acest lucru este posibil. Tot ce trebuie sa faceti este sa completati formularul <Cerere 
de plata pentru persoane fizice>, sau <Cerere de plata pentru persoana juridice>; mai mult, 
aceste formulare trebuie sa fie insotite de documente suport, asa cum sunt indicate in 
formularul Cerere de Plata. Mai mult, trebuie sa prezentati un extras de cont, certificat de 
banca unde solicitati primirea platii, precum si orice alte documente solicitate, care sa 
dovedeasca ca sunteti titularul contului specificat.  
 
 
I.  Pot sa primesc dividendele in contul bancar deschis la o alta banca decat BRD?  
 
R. Da, acest lucru este posibil. Tot ce trebuie sa faceti este sa completati formularul <Cerere 
de plata pentru persoane fizice>, sau <Cerere de plata pentru persoana juridice>; mai mult, 
aceste formulare trebuie sa fie insotite de documente suport, asa cum sunt indicate in 
formularul Cerere de Plata. Mai mult, trebuie sa prezentati un extras de cont, certificat de 
banca unde solicitati primirea platii, precum si orice alte documente solicitate, care sa 
dovedeasca ca sunteti titularul contului specificat.  
 
 
I.  Pot sa primesc dividendele in contul bancar deschis la o banca din afara Romaniei?  
 
R. Da, acest lucru este posibil. Tot ce trebuie sa faceti este sa completati formularul <Cerere 
de plata pentru persoane fizice>, sau <Cerere de plata pentru persoana juridice>; mai mult, 
aceste formulare trebuie sa fie insotite de documente suport, asa cum sunt indicate in 
formularul Cerere de Plata. Mai mult, trebuie sa prezentati un extras de cont, certificat de 
banca unde solicitati primirea platii, precum si orice alte documente solicitate, care sa 
dovedeasca ca sunteti titularul contului specificat.  
 
 
I.  Pot alege ca plata dividendelor sa fie facuta in numerar? 
 
R. Da, este posibil – dar numai pentru persoane fizice. Trebuie sa va prezentati la orice agentie 
BRD Groupe Société Générale, cu actul de identitate (indiferent de formatul acestuia), in cazul 
cetatenilor romani si cu pasaportul in cazul cetatenilor de o alta nationalitate.  
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I. De unde pot obtine un formular „Cerere de plata pentru persoane fizice” sau un 
formular „Cerere de plata pentru persoane juridice”? 
 
R. Formularele sunt disponibile pe site-ul Fondului Proprietatea (www.fondulproprietatea.ro) 
sau pe site-ul BRD sau pot fi ridicate de la orice agentie BRD-Groupe Société Générale.  
 
 
I. Exista un termen limita pentru completarea formularului „Cerere de plata pentru 
persoane fizice”? 
 
R. Formularul Cerere de plata trebuie sa fie completat inainte ca plata dumneavoastra sa fie 
procesata.  Dar nu mai mult de 3 ani de la data la care a inceput procesul de distribuire. (10 
Octombrie 2013) 
 
 
I. Ce documente imi trebuie pentru a transfera distributia in contul meu BRD? 
 
A. Aveti nevoie sa completati formularul „Cerere de plata pentru persoane fizice” sau 
formularul „Cerere de plata pentru persoane juridice” insotite de documentele suport 
relevante indicate in  Cererea de plata.  
 
 
I. Ce forma de identificare pot include in formularul meu Cerere de plata? (Carnet de sofer, 
Carte de identitate, pasaport) 
 
R. Un document de identitate (format nou sau vechi) pentru cetatenii romani si un pasaport 
pentru cetatenii straini sunt documente acceptabile. Un carnet de sofer sau alte forme de acte 
de identitate cu fotografie, alte decat documentele oficiale romanesti sau pasaport, nu sunt 
acceptabile. 
 
 
I. Cum imi pot fi platite dividendele? 
R. Exista doua optiuni de incasare: 

� Plata in numerar (doar pentru persoanele fizice).  
� Prin transfer bancar (intr-un cont bancar la BRD, sau o alta banca din Romania sau 

din strainatate).  
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I. Ce documente sunt solicitate,  in cazul schimbarii numelui? 
 

R. Un document oficial legal pentru schimbarea numelui (exemplu decizie de divort eliberata 
de Tribunal, Certificat de casatorie, etc.) 
 
 
I. De cand sunt disponibile procedurile? 
 
R. Incepand cu data la care incepe efectuarea platilor - 11 Octombrie 2010. 
 
 
I. Imi pot fi platite dividendele intr-o alta moneda? 
 
R. Plata dividendelor se va face in RON, dar, daca sunteti posesorul unui cont bancar intr-o 
alta moneda, diferenta de curs va fi realizata de  BRD la cursul de schimb folosit de BRD la 
data platii.  
 
I. Plata se va face integral sau se percep comisioane bancare? 
 
R. BRD nu va percepe nici un comision la platile in cash sau prin transfer bancar. In cazul unui 
transfer intr-un alt cont bancar din alta banca (daca este cazul),  comisioanele vor fi cele 
agreate de banca respectiva. 
 
 
I. Daca efectuez o plata in RON, in afara Romaniei intr-un cont nenominal, se percep 
taxe/comisioane? 
 
R. BRD va opera schimbul valutar. Nu vor fi alte taxe/comisioane suportate de catre actionar 
din partea BRD sau alta banca implicata in tranzactia respectiva (no corresponded bank 
charges). Banca dvs. poate percepe o anumita taxa per tranzactie corespunzatoare conditiilor 
pe care le-ati agreat cu banca.  
 
 
I. Ce trebuie sa fac daca nu primesc banii dupa cateva zile de la depunerea cererii? 
 
A. Trebuie sa telefonati BRD-ului si ei vor investiga situatia – fara sa achitati nimic.  
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I.  Ce trebuie sa fac daca suma nu corespunde cu numarul de actiuni pe care il detin? 
 
A. Daca ati primit o suma diferita, alta decat cea pe care o asteptati, atunci trebuie sa 
contactati Depozitarul Central pentru a cere un extras al contului dvs la data de 27 Septembrie 
2010. Aceast extras va confirma numarul de actiuni pe care il detineti precum si astfel puteti 
calcula suma corespunzatoare dividendelor.  
 
 
I. Daca dau instructiuni gresite bancii / vreau sa schimb instructiunile? 
 
R. Actionarul ar trebuie sa contacteze BRD care poate initia o schimbare a platii. De obicei, 
banii se intorc la banca. Orice cost aditional va fi suportat de catre actionar. Pentru reinitierea 
platii, actionarul va suporta comisionul pentru tranzactie.  
 
 
I. Pot incasa dividendele in numele altei persoane? 
 
R.  Nu, doar daca detineti o procura in acest sens si documentatia suport este furnizata. 

 
 

I. Daca am depus procura pe care ulterior am revocat-o. Ma puteti ajuta pentru a fi siguri 
ca noua procura este cea folosita? 
 
R. De fiecare data cand un actionar a prezentat o procura care ulterior a fost revocata va 
rugam informati Fondul Proprietatea care va comunica acest lucru bancii BRD.   
 

 
 

Sfarsit 
 
 
 


