
   

     

 

 

PERSOANE FIZICE: Exemplu de calcul dobândă pentru un cont de economii Atucont 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Data 
operaţiunii 

Tipul  
operaţiunii 

Suma 
retrasă/debitată  

Suma 
depusă/creditată 

Sold final 
cont 

Sold calcul 
dobândă 

Interval luat în 
considerare pentru 

calcul dobândă  

Dobânda brută 
calculată 

02.07.2021 
Deschidere cont de 

economii 
- 1,000 1,000 

0 01-14.07 (14 zile) 0.00 

1,000 15-31.07 (17 zile) 0.14 

07.08.2021 
Retragere numerar/ 

Plată din cont 

233 - 767 767 
01-14.08 (14 zile), pentru 
233 LEI nu se calculează 

dobânda 
0.09 

- - 767 767 15-31.08 (17 zile) 0.11 

- - 767 767 01-14.09 (14 zile) 0.09 

16.09.2021 
Depunere numerar/ 

Încasare   
- 121 888 767 

15-30.09 (16 zile), nu se 
calculează dobânda pentru 

depunerea în valoare de 
121 LEI 

0.10 

24.09.2021 
Retragere numerar /  

Plată din cont 
78 - 810 810 15-30.09 (16 zile) 0.11 

01.10.2021 
 Dobânda netă virată 

în contul clientului 
 - 0.58 LEI 

Dobânda brută totală  = 0.64 LEI  
Impozit pe venit = 0.06 LEI (10%*dobânda brută) 

___________________________________________ 
Dobânda netă = 0.58 LEI (dobânda brută - impozit pe venit) 

 
 

 

 

 

 Conturile de economii oferă o dobândă fixă, aceasta capitalizându-se trimestrial la date fixe, în prima zi a fiecărui trimestru (1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie, 1 octombrie); în cele 4 date se realizează 

creditarea contului cu dobânda netă aferentă.  

 Baza de calcul a dobânzii este de 365 de zile.   

 Procentul de dobândă luat în considerare în efectuarea calculului este de 0.30%/an, pentru un cont de economii Atucont în LEI.  

 Datele de referinţă pentru calculul dobânzii sunt 01 şi 15 ale fiecărei luni, iar soldul la care se aplică dobânda se determină după următoarele reguli: depunerile de numerar/ încasările efectuate în 

datele de 01 sau 15 se adaugă la soldul de referinţă pentru calculul dobânzii începând chiar din datele respective; depunerile de numerar/încasările efectuate în orice altă zi a lunii (cu excepţia 

datelor de 01 şi 15) se adaugă la soldul de referinţă pentru calculul dobânzii începând din următoarea dată calendaristică de 01 sau 15; retragerile de numerar/transferurile credit efectuate în 

datele de 01 şi 15 diminuează soldul de referinţă pentru calculul dobânzii începând chiar din datele respective; retragerile de numerar/transferurile credit efectuate în orice altă dată (cu excepţia 

zilelor de 01 şi 15) diminuează soldul de referinţă pentru calculul dobânzii, retroactiv datei operaţiunii, începând cu 01 sau 15 anterior. 

Astfel: 

 Intervalele de calcul dobânda sunt 01-14, 15-finalul lunii (ce poate fi 28, 29, 30 sau 31). 

 Creditările (încasările în cont) sunt luate în calcul în intervalul următor, iar debitările (plăţile din cont) sunt luate în calcul în intervalul curent. 

 Intervalele încep în data de 01 ale lunii, respectiv în 15 ale lunii:  

              dacă depunerea se efectuează, spre exemplu, în data de 01, valoarea depunerii se ia în calcul în intervalul 01-14;  

              dacă depunerea se efectuează, spre exemplu, în data de 02, valoarea depunerii se va lua în considerare pentru calcul dobândă în intervalul următor, în intervalul 15-finalul lunii; 

              dacă retragerea se efectuează, spre exemplu, în data de 07, atunci suma respectivă nu se ia în considerare pentru calcul dobândă începând cu 01 anterior; 

              dacă retragerea se efectuează, spre exemplu, în data de 21, atunci suma respectivă nu se ia în considerare pentru calcul dobândă începând cu 15 anterior. 


