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Nr. 1539/31.05.2007 
  
 
  Va transmitem atasat informatiile suplimentare referitoare la pata dividendelor pe 
care le vom posta in site-ul SIF Moldova.    
  

  
Cu stima, 

 
 
 

Vicepresedinte Director General Adjunct, 
 

Costel CEOCEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Documente necesare solicitarii de dividende SIF Moldova SA  
prin virament bancar: 
 
1. persoanele fizice în viaţă pot solicita plata dividendelor prin cont bancar pe bază de: 

• cerere scrisă cu semnatura olografa în care sunt menţionate datele personale, banca şi 
contul personal (cod IBAN) la  respectiva bancă; 

• copie act de identitate in care sa fie lizibil codul numeric personal; 
• copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta 

contului pe numele titularului, cu precizarea codului IBAN si stampila bancii. 
2. pentru persoanele fizice decedate: se poate solicita virarea dividendelor decedatului în contul 

unui succesor numai după efectuarea succesiunii, pe bază de: 
• cerere scrisă din partea succesorului în care sunt menţionate datele personale, banca şi 

contul personal (cod IBAN) la respectiva banca; 
• copie act de identitate al succesorului; 
• copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta 

contului pe numele titularului (mostenitorului), cu precizarea codului IBAN 
• confirmarea transferului de acţiuni pe cauză de moarte din care sa reiasa succesorii şi 

cotele succesorale sau lista succesiuni conform fisierului de transferuri pe cauza de 
moarte furnizat de SC Depozitarul Central SA, Bucuresti; 

• copie certificat deces 
• în cazul când sunt mai mulţi succesori - declaraţie pe propria răspundere similara 

Formularului 2 (anexat) sau procură (de la ceilalti succesori). 
3. persoanele juridice pot solicita plata dividendelor prin cont bancar pe bază de: 

• cerere scrisă din partea societăţii in original in care să fie menţionate: “societatea 
reprezentată prin …..” reprezentantul legal, in care sa fie mentionate banca şi contul 
(codul IBAN) în care să fie virate dividendele, cerere semnata de catre reprezentantul 
legal si  cu ştampila societăţii; 

• copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al sociatatii (CIM, 
certificate constatator sau MO cu hot. de alegere); 

• copie act identitate reprezentant legal (eventual); 
• copie extras de cont sau un document eliberat de banca prin care se confirma existenta 

contului pe numele titularului – persoana juridica, cu precizarea codului IBAN. 
4. actionarii persoane fizice sau juridice care doresc virarea sumelor în contul unui SSIF, 

trebuie să transmită: 
 cerere scrisă din partea actionarului cu mentiunile si documentele insotitoare de la 

punctele 1- 3, dupa caz (mai putin copie extras de cont); 
 confirmarea scrisă in original din partea SSIF-ului din care sa reiasa ca respectivul 

actionar este client al SSIF-ului si precizarea contului client (cod IBAN); 
5.  SSIF-urile sau bancile custode  care solicita virarea dividendelor cuvenite clientilor în 

conturile clientilor sau in cont SSIF/custode, trebuie să transmită: 
•  o adresa in original semnata de reprezentantul legal si cu ştampila societăţii, care sa contina 

lista clientilor (ID, denumire, detineri) si conturile (codurile IBAN) in care sa se faca 
viramentul;  

• declaratia reprezentantului legal, cu ştampila societăţii, in original, din care sa reiasa ca 
SSIF-ul sau banca custode este imputernicit(a) sa solicite si sa incaseze dividendele aferente 
respectivilor clienti; 

• copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al socieatatii pentru 
persoana ce semneaza declaratia (CIM, certificate constatator sau MO cu hot. de alegere, 
etc). 

 



6. Persoanele fizice/juridice nerezidente: 
 solicitarile plata dividende se fac conform celor precizate la punctele 1-5; 
 daca un actionar este rezident al unei tari cu care Romania are incheiate acorduri de evitare a 

dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, pentru aplicarea prevederii de 
evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligatia de a depune odata cu documentele de 
solicitare: 
- certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea fiscala a statului respectiv 

(original/copie legalizata) sau un alt document eliberat de o alta autoritate decat cea 
fiscala, care are atributii in domeniul certificarii rezidentei conform legislatiei interne a 
acelui stat (Norme met. Cod fiscal – art 13,(1), H44/2004); 

- traducerea legalizata de organul autorizat din Romania a certificatului de rezidenta 
fiscala sau documentului echivalent mentionat mai sus (Norme met. Cod fiscal – art 
13,(2), H44/2004). 

 
 

 


