
25 noiembrie 2014

Principalele reduceri și eliminări de cote/tarife/taxe față de prevederile în vigoare

Nr.
crt.

Tariful/taxa supusă
modificării

Prevedere actuală Modificarea aprobată
Reducere

procentuală
1. Reducere cotă din valoarea 

contribuțiilor brute la fondurile 
de pensii administrate privat

0,38% din valoarea contribuţiilor 
brute încasate de fond

0,3% din valoarea contribuţiilor 
brute încasate de fond 21%

2. Reducere cotă din valoarea 
activului net al fondurilor de 
pensii administrate privat

0,008% (cotă lunară) din valoarea 
activului net a fondului de pensii 
administrat privat

0,0078% (cotă lunară) din 
valoarea activului net a fondului 
de pensii administrat privat

2,5%

3. Reducere cotă aplicabilă 
activului net al organismelor de
plasament colectiv în corelație 
cu propunerea de la pct. 2

0,1% cotă anuală (0,008333% cotă 
lunară) din valoarea activului net al 
fondurilor de investiții (organismelor 
de plasament colectiv)

0,0078% (cotă lunară) din 
valoarea activului net al fondurilor 
de investiții (organismelor de 
plasament colectiv)

6,02%

4. Reducere tarif aferent 
tranzacțiilor cu instrumente 
financiare derivate

0,08 lei/contract instrumente 
financiare derivate

0,03 lei/contract instrumente 
financiare derivate 62,5%

5. Reducere tarif aferent 
tranzacțiilor cu derivate 
realizate de Market Makeri

0,04 lei/contract instrumente 
financiare derivate de către Market 
Makeri

0,01 lei/contract cu instrumente 
financiare derivate de către 
Market Makeri

75%

6.
Stabilire plafon maxim de 
încasare în cazul tarifului 
prevăzut pentru tranzacții cu 
instrumente derivate în afara 
piețelor

0,25 lei/contract 0,25 lei/contract, dar nu mai mult
de 500.000 lei

0%
și plafon

maxim de
500.000 lei

7. Reducere cotă aferentă 
ofertelor publice de vânzare: 
eliminarea nivelurilor minime și
de regularizare; stabilirea unei 
cote unice și a unui plafon 
maxim de încasare

Nivel minim*) 0,3% 
Nivel de regularizare**) 0,5% / 0,35%
pentru oferte acțiuni ale statului

b) Nivel minim 0% 
Nivel de regularizare 0,1%

0,1%, dar nu mai mult de 
1.000.000 lei

a) 80%
și plafon

maxim de
1.000.000 lei

b) 0%
și plafon
maxim

1.000.000 lei
8. Stabilire plafon maxim de 

încasare în cazul ofertelor de 
vânzare obligațiuni corporative,
municipale și titluri de stat

0,05%, în cazul obligaţiunilor 
corporative, al obligaţiunilor emise de
autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi în cazul 
titlurilor de stat

b) 0,05%, dar nu mai mult de 
500.000 lei

0%
și plafon

maxim de
500.000 lei

9. Stabilire cotă unică și plafon 
maxim de încasare în cazul 
ofertelor publice 
transfrontaliere; eliminarea 
nivelurilor minime și de 
regularizare 

Nivel minim 0% 
Nivel de regularizare 0,1%

0,1%, dar nu mai mult de 
1.000.000 lei

0%
și plafon

maxim de
1.000.000 lei

10. Reducere cotă aferentă ofertei a) Nivel minim 0,8% 1% din valoarea ofertei publice de 33,33%
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Nr.
crt.

Tariful/taxa supusă
modificării

Prevedere actuală Modificarea aprobată
Reducere

procentuală
publice de cumpărare și 
eliminarea nivelurilor minime și
de regularizare

Nivel de regularizare 1,5%

Cotă din valoarea ofertei publice de 
cumpărare 

cumpărare

11. Reducere cotă aferentă ofertei 
publice de preluare și 
eliminarea nivelurilor minime și
de regularizare

b) Nivel minim 1% 
Nivel de regularizare 1,8%

Cotă din valoarea ofertei publice de 
preluare

1,5% din valoarea ofertei publice 
de preluare

16,67%

12. Eliminare cotă stabilită pentru 
excepțiile de la publicarea unui
prospect 

  0,1% din valoarea ofertei publice - 100%

13. Eliminare cotă ofertei publice 
pentru  cazul în care acțiunile 
sunt oferite în cadrul exercitării
drepturilor de preferință 
acționarilor existenți în scopul 
majorării capitalului social

0,3% din valoarea ofertei publice

-

100%

14. Eliminare tarif analizare 
document / prospect de ofertă 1.000 lei - 

- 100%

15. Eliminarea tarifului stabilit
pentru publicarea în Buletinul 
A.S.F. (forma tipărită şi forma 
electronică) 

a) 50 lei/pag. publicare acte 
individuale 
b) 25 lei/pag. pentru publicare 
declarare furt instrumente financiare 
c) 150 lei pentru publicare rapoarte 
privind operaţiuni reclamate şi 
rapoarte curente ale societăţilor 
admise la tranzacţionare care conţin 
până la două pagini;
d) 60 lei/pagină pentru cele care 
conţin peste două pagini

- 100%
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