Prin noi investiþi in viitor!

ESTINVEST

Societate de servicii de investiþii financiare, România
GRILA DE COMISIOANE PENTRU SERVICIILE
FURNIZATE PRIN CONTRACTUL DE VALORI
MOBILIARE LA DISTANÞÃ
Anexã la contractul nr. _____/_________
BAZA DE CALCUL FRECVENÞA
DENUMIREA SERVICIULUI FURNIZAT
COMISIOANE SCADENÞA PLÃÞII
Operaþiune
La deschidere
Data activãrii
A Deschidere cont online
20,00 lei
B Cumpãrare/vânzare valori mobiliare
- pânã la 50.000 lei
La cerere
0,80 %
Volum tranzacþii
Data tranzacþiei T
Volum tranzacþii
0,70 %
Data tranzacþiei T
La cerere
- 50.001 - 100.000 lei
0,60 %
Volum tranzacþii
La cerere
Data tranzacþiei T
- 100.001 - 200.000 lei
La cerere
0,50 %
Data tranzacþiei T
Volum tranzacþii
- 200.001 - 1.000.000 lei
Negociabil
Volum tranzacþii
La cerere
Data tranzacþiei T
- peste 1.000.000 lei
C Confirmarea tranzacþiei
Gratuit
Direct la sediul firmei
Gratuit
Prin e-mail, internet: www.estinvest.ro
Operaþiune
Executare ordin
1,00 lei
Data confirmãrii
Prin fax
Executare ordin
Operaþiune
Data confirmãrii
0,10 lei
Prin S.M.S.
Transmitere extras ºi formular de confirmare
Direct la sediul firmei, prin e-mail, internet
Gratuit
1,50 lei
Data remiterii
Lunar/Anual
Prin fax
Operaþiune
Data remiterii
Operaþiune
Lunar/Anual
Prin poºtã
5,00 lei
D Servicii conexe
1. Acces vizual la cotaþii online
Gratuit
Gratuit
2. Consultanþã piaþa de capital
0,10 lei
La cerere
Operaþiune
3. Transfer acþiuni de la Depozitarul Central
Data operaþiunii
Operaþiune
La cerere
4. Transfer acþiuni la Depozitarul Central
Data operaþiunii
5,00 lei
La cerere
10,00 lei
Operaþiune
5. Eliberare extras cont Depoz. Cent. pers. fiz.
Data operaþiunii
Data operaþiunii
6. Eliberare extras cont Depoz. Cent. pers. jur.
Operaþiune
La cerere
15,00 lei
7. Sumar poz. în cont la Depoz. Cent. pers. fiz.
Data operaþiunii
Operaþiune
La cerere
25,00 lei
8. Sumar poz. în cont la Depoz. Cent. pers. jur.
Data operaþiunii
Operaþiune
La cerere
40,00 lei
9. Listã coduri confidenþiale la Depoz. Cent.
Data operaþiunii
Operaþiune
5,00 lei
La cerere
10. Transfer val. mob. de la un participant la Estinvest
Operaþiune
Data operaþiunii
La cerere
12,00 lei
11. Modificare date de identificare ale titularilor
Data operaþiunii
Solicitare
10,00
lei
La cerere
de cont la DC - PF
12. Modificare date de identificare ale titularilor
70,00 lei
Data operaþiunii
La cerere
Solicitare
de cont la DC - PJ
La cerere
Data operaþiunii
Transfer/simbol
30,00 lei
13. Facilitare transfer direct pt. cauzã de moarte
14. Confirmare transfer direct sau modificare
Data operaþiunii
5,00 lei/simbol
La cerere
Solicitare
date de cont la DC – PF
15. Confirmare transfer direct sau modificare
La cerere
Data operaþiunii
Solicitare
15,00 lei/simbol
date de cont la DC – PJ
16. Subscriere prin intermediul SSIF în vederea
Solicitare
Data operaþiunii
La cerere
10,00 lei
participãrii la majorãri de capital social
Suma retrasã
La cerere
Data operaþiunii
Taxe furnizor
17. Retrag. sumã prin cont bancar, mand. poºtal
18. Taxã încasare dividende emitenþi din România
Data operaþiunii
5,00
lei*
Anual
Emitent
distribuite prin Depozitarul Central
19. Taxã încasare dividende emitenþi strãini
Data operaþiunii
Anual/trimestrial Taxe furnizor
Emitent
tranzacþionaþi la BVB
Valoare tranzacþie
La cumpãrare
0,06 %
Data tranzacþiei T
E Taxa ASF
F Impozitul pe venit conform Codului Fiscal

Câºtigul marcat

Anual

16 %

25 mai a anului
urmãtor

* Pentru dividende încasate mai mici de 10 lei/emitent, tariful este jumãtate din valoare dividendului încasat, dar nu mai puþin
de 2 lei/emitent.
Comisionul de tranzacþionare se percepe astfel: în prima lunã: în funcþie de valoarea depusã iniþial, numerar ºi acþiuni; în urmãtoarele
douã luni: în funcþie de rulajul mediu al lunilor precedente cu sau fãrã activitate; începând cu luna a patra: în funcþie de rulajul mediu al ultimelor
trei luni cu sau fãrã activitate.
Comision special: Clienþii care efectueazã rulaje de cel puþin 100.000 lei în cadrul unei zile vor avea comisionul de 0,5% pentru tranzacþiile efectuate în ziua respectivã, în cazul în care comisionul lor este superior acestui nivel.
Comision intra-day: Tranzacþiile intra-day a cãror valoare depãºeºte 5.000 lei vor avea comisionul la jumãtate din valoarea comisionului
standard al clientului, dar nu mai puþin de 0,25%, ajustarea fiind operatã dupã închiderea ºedinþei de tranzacþionare. Tranzacþia intra-day este
reprezentatã de 2 operaþii cu sensuri diferite (cumpãrare/vânzare sau vânzare/cumpãrare) realizate pe acelaºi emitent, în aceeaºi zi, ºi care implicã
aceeaºi cantitate tranzacþionatã.
Comisionul minim de tranzacþionare aferent unui ordin executat, total sau parþial ºi cu stare finalizatã, în sistemul de tranzacþionare este
de 1 leu. Comisionul minim va fi reþinut automat fiecãrui ordin care pe parcursul existenþei lui a generat un comision ce este inferior nivelului de 1
LEU. Comisionul minim se va percepe sub forma unei operaþiuni de retragere, la sfârºitul fiecãrei luni, în ultima zi lucrãtoare, ca diferenþã între 1
LEU ºi valoarea comisionului generat de ordinul respectiv.

Impozitul pe venit
În baza prevederilor Legii 571/2003 modificatã impozitul pe venit în valoare de 16% se determinã pe baza declaraþiei anuale privind
venitulrealizat depusã de contribuabil.Termenul de declarare este data de 25 mai a anului urmãtor celui în care s-a efectuat tranzacþia de
vânzare. Depunerea Declaraþiei privind venitul realizat pânã la data de 25 mai a anului urmãtor celui în care clientul a efectuat tranzacþia,
este obligatorie chiar ºi în situaþia în care în urma efectuãrii tranzacþiei de vânzare a fost generatã o pierdere.
Obligaþia de declarare ºi platã anualã a impozitului la Administraþia Financiarã de care aparþine clientul este în
sarcina exclusivã a acestuia.
Data______________
CLIENT,
Nume ºi prenume___________________________

Semnãtura ________________________________

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A.

Semnãtura/ªtampila
__________________________

