
 

Solicitare de rambursare a impozitului reținut la sursă în Austria, cu privire la 

impozitul pe venit din dividende conform secțiunii 27 II 1 lit. a) din EStG 1988 

Confirmare de primire a notificării prealabile 

Număr tranzacție  

Data, ora 

Destinatar 

Destinatar 

 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal  

Politica privind protecția datelor (confidențialitatea) cu caracter personal disponibilă la 
www.bmf.gv.at/datenschutz sau pe suport de hârtie la toate birourile autorității fiscale și 
vamale. 

Date generale 

Pentru anul Ca urmare a acordului pentru evitarea 
dublei impuneri semnat de Austria 

Solicitant 

Temei legal 

1. Date cu privire la solicitant 

Număr decizie impozitare la sursă - Autoritatea 
fiscală din Austria  

 

Prenume 

Diplomă de studii 

Nume 

Data nașterii 

Cod de înregistrare fiscală din statul de reședință 
sau număr de identificare echivalent  

 

Adresă (Strada)   

Nr. imobil  

Scară/etaj   



 

Apartament  

Cod poștal  

Orașul  

Tara  

Număr de telefon  

Adresa e-mail:  

2. Informații privind împuternicitul, dacă este cazul  

Prenume/denumire societate BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

Nume  

Diplomă de studii  

Tip de autorizație (vă rugăm să bifați dacă este 
cazul) 

Puteri de reprezentare  

Adresă (Strada) Calea Plevnei 

Nr. Imobil 159 

Scara/etaj   

Apartament  

Cod poștal 060014 

Orașul BUCUREȘTI 
 

Tara România 

Număr de telefon  

Adresa e-mail:  

3. Statul 

Statul de reședință la momentul realizării 
veniturilor 

România 

Cetățenie Română 

4. Sumă solicitată (totalul sumelor individuale realizate) 

Sumă de rambursat  



 

5. Detalii privind transferul sumei de rambursat (date bancare) 

Vă rugăm să ne oferiți informațiile necesare rambursării sumei  

Nume deținător cont  BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 

IBAN (Număr Internațional Cont Bancar)  AT62 2010 0404 3307 1800 

BIC (Cod identificare bancară) GIBAATWG 

Cod sort/swift  

Cod țară  

Cont   

Denumirea instituției financiare ERSTE GROUP BANK AG 

Adresa instituției financiare Am Belvedere 1 1100 Wien 

6A. Informații generale 

1. Solicitantul avea reședința în Austria la 
momentul încasării respectivelor venituri din 
dividende 

nu 

Dacă da, specificați adresa de reședință  

Este aceasta adresa principală de reședință? nu 

2. Sumele din dividende sunt încasate de o 
persoană sau societate cu reședință 
permanentă în Austria sau de către un 
parteneriat la care solicitantul este 
acționar?  

nu 

3. La momentul realizării/încasării 
veniturilor din dividende solicitantul avea 
dreptul de a utiliza acțiunile pentru care 
s-au plătit dividende și solicitantul a 
realizat aceste venituri în nume propriu? 

da 

4. În anul plății dividendelor a avut loc vreo 
acțiune de vânzare, împrumut sau 
retragere a acțiunilor pentru care este 
necesară o rambursare de impozit pe 
câștiguri din capital? 

nu 

5. Solicitantul a dobândit acțiunile sus-
menționate conform unui contract, a unei 
opțiuni sau în cadrul unui aranjament 
similar care ar putea prevedea ca 
solicitantul să revândă sau să transfere în 
alt mod aceste investiții sau unele 
echivalente? 

da 



 

6. Solicitarea de rambursare se referă la 
dividende obținute în urma distribuirii 
profitului unei societăți listate la bursă? 

da 

 

Document solicitat  

În cazul în care se solicită rambursarea impozitului pe venituri din dividende obținute în uram 

distribuirii profitului de către o societate listată la bursă (vezi secțiunea 6A întrebarea 6), vă rugăm să 

atașați solicitării următoarele documente, care vor fi transmise prin e-mail:  

Acte doveditoare cu privire la contul de custodie pe care se aflau acțiunile în chestiune în pre-ziua 
datei de referință pentru plata dividendelor  
acte doveditoare cu privire la deținătorul contului de custodie în pre-ziua datei de referință 
dovada privind rulajul conturilor de custodie ale acțiunilor în chestiune începând cu luna anterioară 

și până la finalul lunii următoare datei de referință  

Nota 

data de referință este data de la care acțiunea nu mai este tranzacționată cu drept de încasare 

dividende 

În cazul în care se solicită o rambursare conform Secț. 21 11 a din KStG 1988, vă rugăm să atașați 

prin e-mail documente doveditoare asupra faptului că impozitul pe dividende reținut la sursă nu 

poate fi creditat către solicitant în statul dumenavoastră de reședință. Acestea pot reprezenta: o 

confirmare din partea administrației fiscale din statul de reședință sau o dovadă de impunere care să 

indice în mod clar lipsa posibilității de creditare a impozitului pe venituri din dividende reținut în 

Austria.   

Dacă se solicită o rambursare ca urmare a scutirii aplicabile fondurilor străine de pensii conform S 6 a 

K5ftG 1988 așa cum este definită în legea Fondurilor de Pensii din Austria 5 5 IV, vă rugăm să atașați 

la prima solicitare de rambursare documente doveditoare cu privire la aprobarea solicitantului ( fond 

e pensie străin) de către autoritatea de supraveghere din statul de reședință, conform Directivei 

2003/41/CE, dar și actul constitutiv/statutul fondului de pensii solicitant  

Solicitările ulterioare trebuie însoțite de documente doveditoare a autorizației curente în sensul 

Directivei 2003/41/CE, emise de autoritatea de supraveghere din țara de origine a fondului de pensii 

străin, în cazul în care cele mai recente documente doveditoare emise de autoritatea de supraveghe 

din țara de origine a fondului de pensii străin au fost emise pentru o perioadă cu mai mult de trei ani 

în urmă 

 

7. Calcularea sumei solicitate a fi rambursate  

Denumire societate internă distribuitoare   

Cod ISIN (Număr Internațional de Identificare a 
Valorilor Mobiliare) 



 

Nr. acțiuni 

Dimensiune participație în % ( a se raporta dacă 
este mai mare de 1%) 

Cont  

Data achiziției 

Data vânzării 

Data încasării 

Data hotărârii privind distribuirea dividendelor  

Data de referință 

Valoare brută încasări (in) 

Impozit reținut la sursă ( in) 

Sumă de rambursat (in) 

  



 

8. Certificat de rezidență fiscală emis de administrația fiscală străină  

În scopul obținerii scutirii de taxe în Austria cu privire la veniturile menționate în secțiunea 7 ( 
valoarea brută a veniturilor) se certifică faptul că la momentul încasării veniturilor, contribuabilul 
era rezident în statul menționat în secțiunea 3, conform definiției convenției de evitare a dublei 
impozitări încheiate de Austria cu respectivul Stat și că informațiile cu privire la contribuabil 
(Secțiunea 1) sunt conform datelor noastre curente.  
Locație, dată, ștampilă, semnătură  
 

9. Declarația solicitantului/împuternicitului  

Confirm faptul că informațiile furnizate sunt corecte și complete, potrivit celor mai bune 
cunoștințe ale mele. Înțeleg că informațiile vor fi supuse verificării și că se pot aplica sancțiuni în 
cazul în care aceste sunt incomplete sau incorecte. În cazul în care constat că prezenta declarație 
este incorectă sau incompletă, voi proceda imediat la informarea autorității fiscale (S 139 Cod 
Fiscal Federal) 
Locație, dată, semnătură  
 

 


