




Instruc]iuni pentru completare

Formularul DECLARA}IE DE |NCASARE EXTERN~ (DIE) se completeaz` lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, \n dou`
exemplare (un exemplar pentru banc` [i un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizeaz` pentru elaborarea balan]ei de
pl`]i.

Caseta 1. La "Cod CAEN" se completeaz` codul CAEN al activit`]ii principale din certificatul de \nregistrare al persoanei juridice.

Caseta 3. Suma \ncasat` se defalc` pe tranzac]ii, completându-se pentru fiecare tranzac]ie valoarea [i, dup` caz, data livr`rii [i/sau
num`rul din Registrul datoriei externe (publice sau private). Suma poate face obiectul \ncas`rii mai multor facturi, contracte etc. de c`tre
acela[i beneficiar.

Data livr`rii se va completa numai \n cazul exporturilor de bunuri.

Exemple de tranzac]ii pentru care se fac \ncas`ri:

- Export de bunuri (avansuri, \ncas`ri la livrare, \ncas`ri dup` livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modalit`]i de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;
- Construc]ii [i antreprenoriat \n România sau \n str`in`tate;
- Servicii turistice oferite nereziden]ilor: cazare, mas` etc.;
- Servicii juridice, de consultan]`, de reclam`, de cercetare etc.;
- Investi]ii directe \n capitalul social al firmelor din România (participare la capital social de 10% sau mai mult);
- Lichidarea investi]iilor reziden]ilor;
- Dona]ii, mo[teniri, transferuri f`r` contrapresta]ie;
- Comisioane aferente creditelor acordate nereziden]ilor;
- Dobânzi aferente creditelor acordate nereziden]ilor;
- Rate de capital aferente creditelor acordate nereziden]ilor. Se va \nscrie termenul (pân` la un an inclusiv sau peste un an)

[i tipul creditului acordat (credit financiar sau comercial);
- Dividende;
- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obliga]iuni [i altele) emise de nereziden]i;
- Credite primite de la nereziden]i. Se va specifica termenul (pân` la un an inclusiv sau peste un an) [i tipul creditului primit

(credit financiar sau comercial); Se va completa „credit investi]ie direct`“ dac` \ntre creditor [i debitor exist` o rela]ie de
investi]ie direct` (de]inerea de 10% [i peste din capitalul social);

- Achizi]ionarea de valori mobiliare emise de reziden]i, specifice pie]ei de capital (cump`rare  ac]iuni reprezentând pân` la
10% din capitalul social, obliga]iuni sau alte titluri de credit cu scaden]` ini]ial`, de regul` mai mare de un an) sau ale
pie]ei monetare (efecte de comer], instrumente derivate, titluri de stat, precum [i orice alte valori mobiliare cu scaden]e
ini]iale, de regul` mai mici de un an);

- Vânz`ri de valori mobiliare emise de nereziden]i, instrumente ale pie]ei de capital sau ale pie]ei monetare.

Caseta 5. Se completeaz` \n cazul \n care ]ara partenerului din contractul extern difer` de ]ara ordonatorului pl`]ii.

Datele completate pe acest formular sunt confiden]iale, conform prevederilor legale \n vigoare.
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