DPE

ANEXA nr. VI.1

DISPOZIŢIE / DECLARAŢIE DE PLATĂ EXTERNĂ

Se va completa de către bancă
Referinţa
bancară

1.Ordonator
Denumire/Nume şi prenume
Cod CAEN
Nr.

______________

________________________________

Telefon

Cod unic
de înregistrare
CNP

_________________________________________________________________________________________________________

Localitate

Str.

_________________________________________________________________________

______________________________________________

Fax

_________________________________________________________________

e-mail

_________________________________________________

_______________________________________

_______________________________________________________________

2.Banca ordonatorului
Denumire

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sucursala/ Agenţia/...

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cod

__________________________________________________________________

3. Suma ordonată sau plătită
______________________________________________________________

Valuta*

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________
__

(în cifre)

(în litere)

din care, plăţi pe tipuri de tranzacţii
Nr.
crt.

Valoarea tranzacţiei

Descrierea tranzacţiei pentru care se dispune / efectuează
Cod
Data livrării
plata
tranzacţie

Nr. din
Registrul
datoriei
externe

In cazul în care numărul de rânduri din tabel este insuficient, se vor anexa pagini suplimentare.

4. INSTRUCŢIUNI ALE CLIENTULUI PRIVIND PLATA
spot

SWIFT/telegrafic

urgent

confirmare a instrucţiunii
telefonice/electronice

Documente:
contracte

___________________________________________________________________________

facturi

___________________________________________________________________________

DVI

___________________________________________________________________________

numerar

cec

incasso

ordin de plată
nr.

acreditiv

_______________________________________________

Plata din cont nr.
_____________________________________________________________________________________

Anexă conţinând lista altor documente necesare efectuării Comisioane şi speze:

*) Se completează RON în cazul tranzacţiilor în LEI dintre rezidenţi şi nerezidenţi

OUR

BEN

SHA

1

5. Banca beneficiarului
Denumire
Adresa

6. Beneficiar
Nr. cont
Denumire/
Nume

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Ţara

Adresa

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Ţara
Mesaj pentru beneficiar

_____________________________________________________________________________________________

7. Ţara partenerului din contractul extern
__________________________________________________________________________________________

8. Informaţiile completate pe acest formular sunt reale şi
complete.
Semnătura autorizată
a ordonatorului
Data

______________________________________________________

______________________________________

Ştampila ordonatorulu

9. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA ORDONATORULUI
Data valutei

Data

_______________________________________

_____________________________

Semnătura şi ştampila lucrătorului bancar

Instrucţiuni pentru completare
Formularul DISPOZIŢIE / DECLARAŢIE DE PLATĂ (DPE) se utilizează, după caz, pentru ordonarea unei plăţi, respectiv pentru
declararea unei plăţi efectuate în cadrul unui acreditiv.
DPE se completează lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă şi un exemplar
pentru client). Datele din formular se utilizează şi pentru elaborarea balanţei de plăţi.
Caseta 1. La "Cod CAEN" se completează codul CAEN al activităţii principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.
Caseta 3. Atât suma ordonată cât şi cea plătită în cadrul unui acreditiv se defalcă pe tranzacţii, completându-se pentru fiecare tranzacţie
valoarea şi, după caz, data livrării şi/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private
Suma poate face obiectul plăţii mai multor facturi, contracte etc. către acelaşi beneficiar.
Data livrării se va completa numai ]n cazul importurilor de bunuri.
Exemple de tranzacţii pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:
- Import de bunuri (avansuri, plăţi la livrare, plăţi după livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modalităţi de transport : transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau
aerian;
- Construcţii şi antreprenoriat în Romania sau în străinătate ;
- Investiţii directe în capitalul social al unor firme din străinătate (participare la capital social de 10% sau mai
mult);
- Lichidarea investiţiilor nerezidenţilor;
- Donaţii, moşteniri şi alte transferuri fără contraprestaţie;
- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenţi;
- Avans leasing financiar;
- Dobânzi aferente creditelor primite de la nerezidenţi;
- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenţi. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau
peste un an) şi tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar ş.a.);
- Dividende;
- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligaţiuni şi altele) emise de rezidenţi;
- Credite acordate nerezidenţilor. Se va specifica termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) şi tipul
creditului acordat (credit financiar); Se va completa "credit investiţie directă" dacă între creditor şi debitor
există o relaţie de investiţie directă (deţinerea de 10% şi peste din capitalul social);
- Achiziţionarea de valori mobiliare emise de nerezidenţi, specifice pieţei de capital (cumpărare de acţiuni
reprezentând până la 10% din capitalul social, obligaţiuni sau alte titluri de credit cu scadenţă iniţială, de regulă,
mai mare de un an) sau ale pieţei monetare (efecte de comerţ, instrumente derivate, titluri de stat, precum şi orice
alte valori mobiliare cu scadenţe iniţiale, de regulă mai mici de un an);
- Răscumpărări de valori mobiliare româneşti, instrumente ale pieţei de capital sau ale pieţei monetare.
Caseta 7. Se completează în cazul în care ţara partenerului din contractul extern diferă de ţara beneficiarului plăţii.

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

