
A. IA. IA. IA. Inregistrarea transferului de actiuni intre viinregistrarea transferului de actiuni intre viinregistrarea transferului de actiuni intre viinregistrarea transferului de actiuni intre vii    

1. Transferul actiunilor ca urmare a unei tranzactii de vanzare cumparare1. Transferul actiunilor ca urmare a unei tranzactii de vanzare cumparare1. Transferul actiunilor ca urmare a unei tranzactii de vanzare cumparare1. Transferul actiunilor ca urmare a unei tranzactii de vanzare cumparare    

Anexa 1 Formular Cesiune.doc 

Anexa 2 Declaratie Impozit Cedent.doc 

Anexa 2 Declaratie Impozit Cesionar.doc 

1.11.11.11.1. Inregistrarea transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor ca urmare a unei tranzactii de 
vanzare cumparare are loc numai in conditiile in care : 

Fie  (i) vanzatorul si cumparatorul, fie  (ii) doar cumparatorul se prezinta personal sau prin imputernicitii 
lor/imputernicitul sau la sediul Registrului Actionarilor 

Fie (iii) cumparatorul sau vanzatorul transmite prin posta cu confirmare de primire documentatia necesara 

In cazul transmiterii documentelor prin posta cu confirmare de primire, Formularul de Cesiune si Declaratia 
privind plata impozitului pe castigul de capital trebuie sa fie in forma autentica. 

 1.2. Acte necesare1.2. Acte necesare1.2. Acte necesare1.2. Acte necesare    

In afara documenteleor prevazute la sectiunea „Documentele de identificare necesare unui actionar in Documentele de identificare necesare unui actionar in Documentele de identificare necesare unui actionar in Documentele de identificare necesare unui actionar in 
relatia cu relatia cu relatia cu relatia cu administratoruladministratoruladministratoruladministratorul Registrului Acti Registrului Acti Registrului Acti Registrului Actionarilor” onarilor” onarilor” onarilor” sunt necesare urmatoarele”: 

Cand vanzatorulvanzatorulvanzatorulvanzatorul este: 

1.2.1. Persoana fizica romana1.2.1. Persoana fizica romana1.2.1. Persoana fizica romana1.2.1. Persoana fizica romana    

• In cazul in care actionarul are un imputernicit, imputernicirea trebuie sa mentioneze expres 
transferul de actiuni pe numele noului actionar, in original 

• Daca este cazul, actul/contractul translativ de proprietate, copie legalizata 

• Formularul de Cesiune semnat de vanzator si de cumparator, fie (i) in fata reprezentantului 
administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica, in fata notarului public si 
transmis de catre una din parti prin posta cu confirmare de primire 

• Formularul „Declaratia privind plata impozitului pe castigul de capital” semnat de cumparator, in 
sarcina caruia cade calculul si plata impozitului, fie (i) in fata reprezentantului administratorului 
Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica in fata unui notar si transmis prin posta cu 
confirmare de primire 

• Ordinul de plata care dovedeste plata impozitului pe castigul de capital, fotocopie  

 

1.2.2. Persoana fizica straina1.2.2. Persoana fizica straina1.2.2. Persoana fizica straina1.2.2. Persoana fizica straina    

• In cazul in care actionarul are un imputernicit, imputernicirea trebuie sa mentioneze expres 
transferul de actiuni pe numele noului actionar, in original 

• Daca este cazul, actul/contractul translativ de proprietate, copie legalizata 

• Formularul de Cesiune  semnat de vanzator si de cumparator, fie (i) in fata reprezentantului 
administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica, in fata notarului public si 
transmis de catre una din parti prin posta cu confirmare de primire 

• Formularul „Declaratia privind plata impozitului pe castigul de capital” semnat de vanzator sau de 
imputernicitul sau fiscal, (cand vanzatorul a prezentat certificat de rezidenta fiscala la realizarea 
tranzactiei de instrainare actiuni, atat imputernicitului sau fiscal din Romania, cat si Raiffeisen Bank 



SA in calitate de societate ale carei actiuni le instraineaza si exista conventie de evitare a dublei 
impuneri intre Romania si tara de rezidenta a vanzatorului – caz in care, in genere, nu se 
datoreaza impozit pe castigul din capital ) in sarcina caruia cade calculul si plata impozitului, fie 
(i) in fata reprezentantului administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica in 
fata unui notar si transmis de catre una din parti prin posta cu confirmare de primire 

• Formularul „Declaratia privind plata impozitului pe castigul de capital” semnat de cumparator, 
(pentru cazul in care vanzatorul nu a prezentat certificat de rezidenta fiscala la realizarea 
tranzactiei de instrainare actiuni nici imputernicitului sau fiscal din Romania, nici Raiffeisen Bank 
SA in calitate de societate ale carei actiuni le instraineaza), in sarcina caruia cade calculul si plata 
impozitului, fie (i) in fata reprezentantului administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma 
autentica in fata unui notar si transmis de catre una din parti prin posta cu confirmare de primire 

• Ordinul de plata care dovedeste plata impozitului pe castigul de capital, fotocopie sau declaratia 
fiscala depusa de cumparator sau de reprezentantul fiscal al vanzatorului, dupa caz, fotocopie si 
certificatul de rezidenta fiscala in  original  

Toate documentele redactate intr-o limba straina vor fi depuse si in traducere legalizata in limba romana. 

1.2.3. Persoana juridica romana1.2.3. Persoana juridica romana1.2.3. Persoana juridica romana1.2.3. Persoana juridica romana        

• Formularul de Cesiune, semnat de vanzator si de cumparator, fie (i) in fata reprezentantului 
administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica, in fata notarului public si 
transmis de catre una din parti prin posta cu confirmare de primire in original 

1.2.4. Organis1.2.4. Organis1.2.4. Organis1.2.4. Organism de plasament colectiv romanm de plasament colectiv romanm de plasament colectiv romanm de plasament colectiv roman    

• Formularul de Cesiune, semnat de vanzator si de cumparator, fie (i) in fata reprezentantului 
administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica, in fata notarului public si 
transmis de catre una din parti prin posta cu confirmare de primire in original 

1.2.5. Persoana juridica straina1.2.5. Persoana juridica straina1.2.5. Persoana juridica straina1.2.5. Persoana juridica straina    

• Formularul de Cesiune, semnat de vanzator si de cumparator, fie (i) in fata reprezentantului 
administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica, in fata notarului public si 
transmis de catre una din parti prin posta cu confirmare de primire in original 

Toate documentele redactate intr-o limba straina vor fi depuse apostilate/supralegalizate, dupa caz, 
insotite de traducere legalizata in limba romana.    
    
2. I2. I2. I2. Innnnregistrarea transferului de actiuni intre vii, altele decat ca urmare a unor tranzactii de vanzareregistrarea transferului de actiuni intre vii, altele decat ca urmare a unor tranzactii de vanzareregistrarea transferului de actiuni intre vii, altele decat ca urmare a unor tranzactii de vanzareregistrarea transferului de actiuni intre vii, altele decat ca urmare a unor tranzactii de vanzare    
ccccumparareumparareumparareumparare    
    

Anexa 5 Cerere inregistrare transfer actiuni-vc.doc 

Transferul actiunilor intre vii se inregistreaza la cererea partilor interesate, persoane fizice sau juridice, 
rezultat fie al unei intelegeri intre parti (donatii, alte transmisiuni universale sau particulare de patrimoniu 
etc.) fie al unei executari silite.  

In afara documenteleor prevazute la sectiunea „Documentele de identificare necesare unui Documentele de identificare necesare unui Documentele de identificare necesare unui Documentele de identificare necesare unui actionar in actionar in actionar in actionar in 
relatia cu relatia cu relatia cu relatia cu administratorul administratorul administratorul administratorul Registrului Actionarilor” Registrului Actionarilor” Registrului Actionarilor” Registrului Actionarilor” sunt necesare urmatoarele: 
 

• Cererea de Inregistrare Transfer Actiuni semnata de catre actionar fie (i) in fata reprezentantului 
administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica in fata unui notar public si 
transmis de catre cedent prin posta cu confirmare de primire .  



• Actul juridic de transfer al actiunilor incheiat sub semnatura privata/in forma autentica, dupa caz 
(contract de donatie, act de partaj /hotarare judecatoreasca definitiva, alt titlu universal sau 
particular translativ de proprietate), fotocopie 

• Actul/actele de identitate ale persoanelor beneficiare ale transferului, copie certificata de titular ca 
fiind conforma cu originalul  

• Documentele de plata aferente impozitului pe castigul de capital, daca este cazul, fotocopie 

• Declaratia pe proprie raspundere a beneficiarului cu privire la plata impozitului pe castigul de 
capital, daca este cazul 

    

B. IB. IB. IB. Inregistrarea transferului de actiuni pentru cauza de moarte (mostnregistrarea transferului de actiuni pentru cauza de moarte (mostnregistrarea transferului de actiuni pentru cauza de moarte (mostnregistrarea transferului de actiuni pentru cauza de moarte (mosteniri)eniri)eniri)eniri)    

Anexa 4 Cerere inregistrare transfer actiuni-mostenire.doc 

Transferul actiunilor aflate in proprietatea unei persoane care a decedat catre mostenitorii legali ai acesteia 
se inregistreaza la cererea mostenitorilor (direct sau prin imputernicit) in situatia unei succesiuni legale sau 
testamentare. 

In afara documentelor prevazute la sectiunea „Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia Documentele de identificare necesare unui actionar in relatia 
cu cu cu cu administratorul administratorul administratorul administratorul  Registrului Actionarilor”  Registrului Actionarilor”  Registrului Actionarilor”  Registrului Actionarilor” sunt necesare urmatoarele:    

• Cererea de Inregistrare Transfer Actiuni semnata de catre mostenitori fie (i) in fata reprezentantului 
administratorului Registrului Actionarilor, fie (ii) in forma autentica in fata unui notar public 

• Act de succesiune, in forma autentica 

• Certificat de deces, fotocopie 

• Certificat de mostenitor/legatar in care sa fie evidentiate actiunile, fotocopie 

• actele de identitate ale mostenitorilor (B.I./C.I./pasaport, inclusiv pentru minorii cu varsta cuprinsa 
intre 14-18 ani, respectiv certificat de nastere pentru minorii cu varsta sub 14 ani) 

• in situatia in care exista mai multi mostenitori si acestia au agreat asupra unor cote diferite de 
impartire a actiunilor fata de cotele mentionate in certificatul de mostenitor se va prezenta si unul 
din urmatoarele documente:  

• actul de partaj  - incheiat in forma autentica la notar 

• hotarare judecatoreasca definitiva de impartire a masei succesorale (in original si copie, in aceste 
acte fiind necesara mentionarea explicita a actiunilor ca parte a masei succesorale) 

 


