Comisioanele şi tarifele, taxele şi impozitele asociate tranzacţiilor cu instrumente financiare
realizate pe piaţa de capital:
I. Tranzacţii cu instrumente financiare
(A) Pentru intermedierea tranzacţiilor cu instrumente financiare de tipul acţiunilor, drepturilor sau
instrumentelor financiare cu venit fix, Clientul datorează Intermediarului un comision de
tranzacţionare calculat ca procent din valoarea tranzacţiei efectuate şi stabilit prin negociere directă
între părţi la încheierea contractului de servicii de investiţii financiare.
Comisionul de tranzacţionare perceput de Intermediar include următoarele comisioane, tarife si
speze asociate, datorate instituţiilor pieţei de capital, stabilite în funcţie de tipul instrumentului
financiar tranzacţionat și de piaţa de tranzacţionare a acestuia:
- comisionul de tranzacţionare perceput de operatorul de piață Intermediarului pentru tranzacţionarea
instrumentelor financiare;
- tariful tranzacţii normale perceput de operatorul sistemului alternativ de tranzacţionare
Intermediarului pentru tranzacţionarea instrumentelor financiare;
- comisionul pentru serviciile de compensare şi decontare a tranzacţiilor perceput de depozitarul
instrumentelor financiare tranzacționate;
- cotă din valoarea tranzacţiilor derulate pe orice piaţă reglementată sau în cadrul sistemelor
alternative de tranzacţionare, cu excepţia pieţelor reglementate de instrumente financiare derivate,
suportată de către cumpărător şi datorată A.S.F., în conformitate cu prevederile Regulamentului
C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile C.N.V.M., cu modificările ulterioare.
(B) Pentru operaţiunile solicitate Intermediarului în relaţia cu Depozitarul Central, tarifele percepute sunt
următoarele:
(1) pentru transferul instrumentelor financiare:
- pentru transferul instrumentelor financiare deţinute de Client între conturile individuale ale
Clientului deschise în Secţiunea I, respectiv contul Clientului deschis de Intermediar în Secţiunea
II de la depozitarul instrumentelor financiare, tariful pentru transfer este inclus în comisionul de
tranzacţionare prevăzut la alin. (1);
- pentru transferul instrumentelor financiare deţinute de Client între contul individual al Clientului
deschis de Intermediar în Secţiunea II de la depozitarul instrumentelor financiare şi contul
Clientului deschis la alt Intermediar, tariful pentru transferul deţinerilor de instrumente financiare
fără schimbarea proprietarului, perceput de depozitarul instrumentelor financiare, se suportă de
către Client (se percepe pe transfer).
(2) pentru modificarea datelor de identificare ale titularilor de cont – deţinător persoană fizică,
Clientul suportă tariful perceput de depozitarul instrumentelor financiare, în vigoare la data
solicitării operaţiunii.
(3) pentru eliberarea, la cererea Clientului, de extrase de cont (titular persoană fizică) şi coduri
confidenţiale, Clientul suportă tariful perceput de depozitarul instrumentelor financiare, în vigoare
la data solicitării operaţiunii.
În situaţia în care, pentru operaţiunile executate de Intermediar în numele Clientului, comisioanele, taxele
şi tarifele practicate de instituţiile pieţei de capital înregistrează majorări, Intermediarul îsi rezervă dreptul
de a modifica unilateral comisioanele specificate în contract, după notificarea în prealabil a Clientului.
Noile comisioane şi taxe urmează a fi aplicabile de la data notificării Clientului sau de la o altă dată
indicată de către Intermediar, Clientul având opţiunea de a denunţa în scris contractul în termen de 5 zile
de la data primirii notificării.
II. Pentru operaţiunile efectuate în contul de numerar al Clientului deschis la Intermediar,
comisioanele percepute sunt:
(1) Clientul poate alimenta contul de numerar al Clientului deschis la Intermediar prin următoarele
modalităţi:

- depunere de numerar în lei: la casieria societăţii, fără perceperea de comisioane;
- depunere de numerar în lei: în contul Clienţi al Rombell Securities S.A. deschis la
B.R.D. – G.S.G., S.M.C.C., IBAN RO65BRDE450SV01042484500;
- depunere de numerar în EURO: în contul ClienŃi al Rombell Securities S.A. deschis la
B.R.D. – G.S.G., S.M.C.C., IBAN RO44BRDE450SV05440884500;
- depunere de numerar în USD în contul ClienŃi al Rombell Securities S.A. deschis la
B.R.D. – G.S.G., S.M.C.C., IBAN RO84BRDE450SV03404054500.
Pentru alimentarea contului de Clienţi al Rombell Securities S.A. deschis la B.R.D. –
S.M.C.C., banca percepe comisioanele în vigoare la data efectuării operaţiunii.
(2) Clientul poate efectua retrageri de numerar din contul de numerar al Clientului deschis la
Intermediar prin următoarele modalităţi, indicate de Client în cererea de retragere de numerar:
- prin mandat postal cu confirmare de primire, situaţie în care Intermediarul deduce din
suma platită taxele postale aferente;
- prin virament în contul bancar al Clientului, situaţie în care Intermediarul deduce din
suma virată comisionul de transfer perceput de B.R.D. pentru efectuarea transferului, în
vigoare la data efectuării operaţiunii.
III. Impozitarea câstigurilor obţinute pe piaţa de capital:
(A) persoane fizice rezidente:
Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind
Codul Fiscal, calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din tranzacţiile cu titlurile de valoare
se efectuează astfel:
Câşigul net anual/Pierderea netă anuală din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi
valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se determină ca diferenţă între câştigurile şi pierderile
înregistrate în cursul anului respectiv. Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către
contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Câştigul net anual impozabil se determină de
organul fiscal competent. Pentru tranzacţiile cu titlurile de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăţilor închise, efectuate în cursul anului fiscal, fiecare intermediar, societate de
administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii
sau alt plătitor de venit, după caz, are următoarele obligaţii:
a) calcularea câştigului/pierderii la fiecare tranzacţie, efectuată pentru contribuabil;
b) calcularea totalului câştigurilor/pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului pentru fiecare
contribuabil;
c) transmiterea în formă scrisă către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul
câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a
anului curent, pentru anul expirat;
d) depunerea la organul fiscal competent a declaraţiei informative privind totalul câştigurilor/pierderilor,
pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
Calculul, reţinerea şi virarea impozitului pe veniturile din investiţii se efectuează astfel:
Impozitul anual datorat de contribuabil pentru câştigul net anual impozabil se stabileşte de organul fiscal
competent pe baza declaraţiei privind venitul realizat. Pentru câştigurile/pierderile din transferul titlurilor
de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, realizate începând
cu data de 1 ianuarie 2013 inclusiv, nu se efectuează plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul
impozitului anual datorat.
(B) persoane juridice rezidente: câştigul obţinut de către persoanele juridice române în urma valorificării
acţiunilor Emitentului fac parte din venitul impozabil al acestora, fiind aplicabilă rata obişnuită a
impozitului pe profit de 16%. Acest impozit va trebui achitat de către persoanele juridice în cauză,
nefăcându-se nici o reţinere de către Intermediar sau Emitent.
(C) Impozitarea câştigurilor obţinute pe piaţa de capital de către persoanele nerezidente se face conform
dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a
Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din ţara de origine a fiecărei persoane nerezidente.

