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Definiția unui cont curent 

Un cont curent nu este un cont bancar, ci un cont simplu din sistemul de contabilitate al 
Oficiului, care este inclus în registrul de creanțe. 

 

Toate fondurile primite de la un anumit client (prin transferuri) sunt creditate în contul curent, 
cu excepția plăților specifice, individuale. 

 

 
Sistemul de debitare a contului curent 

Sistemul de cont curent este un sistem de debitare automat. Majoritatea taxelor și 
comisioanelor sunt debitate automat din contul curent al părții la procedura desfășurată în 
fața Oficiului, în timp ce altele sunt debitate direct de către examinatori. 

 
Atunci când un reprezentant profesional, în sensul articolului 120 din Regulamentul 
privind marca Uniunii Europene, acționează în numele părții la procedură, taxele și 
comisioanele sunt debitate din contul curent al reprezentantului dacă reprezentantul a 
constituit un astfel de cont. 

 

Sistemul de debitare va asigura întotdeauna plata promptă, cu condiția să existe fonduri 
suficiente în contul curent. 

 

Atunci când contul curent prezintă valorile debitate, plata taxei sau a comisionului este 
considerată ca fiind efectuată. 

 

 
Deschiderea unui cont curent 

 
Conturile curente pot fi deschise de către persoane fizice sau juridice care pot fi titulari de 
mărci comunitare, desene și modele industriale comunitare și alte drepturi de proprietate 
intelectuală gestionate de către Oficiu, precum și de către persoane care pot reprezenta terți 
în fața Oficiului sau asociații de reprezentare. 

 

Pentru a deschide un cont curent, utilizatorul trebuie să completeze formularul de cerere de 
deschidere a unui cont curent, disponibil în secțiunea „User Area” de pe site-ul EUIPO, și să 
îl trimită înapoi Departamentului financiar: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Departamentul financiar 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANIA 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Depozitul minim necesar pentru a deschide un cont curent este de 1 000 EUR pentru ca 
acesta să devină operațional. 

 

Nu există obligația de a păstra soldul minim de 1 000 EUR în cont. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Alimentarea unui cont curent 
 

Mijloace de plată 
 

Conturile curente pot fi alimentate prin transfer bancar. 
 

Alimentarea se creditează în cont conform articolului 179 din Regulamentul (UE) 
2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului, și anume: 

 

• Oficiul recomandă să se inițieze plata din timp pentru a ajunge la termen. 
 

• Transferurile bancare sunt creditate în contul curent în aceeași zi în care Oficiul 
primește plata. 

 
 

Atribuirea unei plăți în contul curent 

 
Pentru a vă asigura că plățile sunt creditate corect, este important să se respecte indicațiile 
prevăzute la articolul 179 din regulamentul menționat anterior: 

 

„Orice plată trebuie să indice numele persoanei care o efectuează, precum și datele 
necesare pentru a permite Oficiului să determine de îndată obiectul plății.” 

 

Prin urmare, plățile din partea titularilor de cont curent trebuie să includă informațiile 
necesare despre titularul contului curent și numărul contului curent. 

 
Nu sunt necesare indicații speciale cu privire la anumite mărci și/sau taxe și, prin urmare, 
acestea nu trebuie să fie date. 

 

Plățile individuale, cu alte cuvinte, plățile privind anumite mărci și/sau taxe, nu vor fi creditate 
în contul curent și, prin urmare, nu vor apărea pe extras deoarece vor fi considerate drept 
transferuri bancare. 

 

Oficiul va urmări practica titularilor de cont curent pentru a se evita efectuarea repetată a 
plăților individuale de către clienți în locul alimentării contului. Plățile individuale trebuie să 
reprezinte excepția, nu regula; o acțiune contrară ar reprezenta o utilizare 
necorespunzătoare a contului curent (a se vedea punctul privind utilizarea 
necorespunzătoare a conturilor curente). 
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Solicitare de informații suplimentare privind operațiuni din contul curent 
 

Dacă doresc, titularii de cont curent pot vedea online operațiunile și debitele în așteptare, la 
secțiunea „User Area” de pe site-ul Oficiului. 

 
 

Este de preferat ca solicitările de informații suplimentare despre plata taxelor percepute din 
cont, alimentări sau orice alte operațiuni să fie făcute către Departamentul financiar al 
Oficiului prin e-mail la adresa: fee.information@euipo.europa.eu. În mod alternativ, 
solicitările se transmit prin scrisoare la următoarea adresă: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Departamentul financiar 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANIA 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
 

Procedura pentru fonduri insuficiente într-un cont curent 
 

Dacă nu se reușește debitarea unei taxe la o anumită dată, Oficiul va transmite o notificare 
de fonduri insuficiente. 

 

1. De îndată ce apare o situație de insuficiență de fonduri, toate debitele din cont sunt 
blocate și puse în așteptare până la o notificare viitoare. 

 

2. Dacă insuficiența fondurilor persistă, procedura continuă. Contul curent rămâne blocat, 
iar orice debite noi vor continua să fie în așteptare. Se întocmește scrisoarea de 
notificare, la care se adaugă extrasul de cont curent închis la data apariției primei 
insuficiențe, inclusiv costuri administrative. 

 

3. Notificarea finalizată este verificată la nivel intern înainte de a fi comunicată clientului. 

 
 

Consecințele notificării unei insuficiențe de fonduri 

 
Clientul are la dispoziție o lună de la primirea notificării pentru a-și alimenta contul cu fonduri 
suficiente care să acopere taxele și comisioanele administrative: 

 

• Dacă în cont ajung fonduri suficiente în termenul-limită de o lună, plata este 
considerată ca fiind efectuată în ziua în care aceasta a fost scadentă inițial. 

 

• Dacă în cont nu ajung fonduri suficiente la termen, Oficiul va considera că taxele 
incluse în notificare sunt neplătite și va continua procedura în mod corespunzător. 

 
 

Depunerea unei reclamații 

 
În cazul în care clientul consideră că notificarea nu este justificată, Oficiul îl invită să depună 
o reclamație. În acest caz, este suficient să se trimită o reclamație în scris la Departamentul 
financiar al EUIPO. 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Consecințele nealimentării contului după expirarea termenului 
 

Titularul contului trebuie să se conformeze în termen de o lună de la primirea unei notificări 
din partea Departamentului financiar cu privire la alimentarea cu fonduri a contului și să 
plătească o sumă care este cel puțin egală cu cuantumul taxelor, inclusiv toate comisioanele 
administrative. 

 
Dacă un titular de cont nu își alimentează contul curent, taxele nu vor fi plătite. Alte 
consecințe juridice ale acestei situații vor depinde de natura taxei: 

 

• Orice cale de atac, contestație sau cerere de înregistrare a unui transfer se va 
considera ca nefiind înaintată 

 
• În cazul în care taxa reprezintă o taxă de bază pentru înregistrare, este necesar să se 

emită o comunicare, conform articolului 180, alineatul 2 din Regulamentul privind 
marca Uniunii Europene și articolul 9, alineatul 1 din Decizia nr. EX-21-5 a directorului 
executiv al Oficiului din 21 iulie 2021. 

 
Sistemul de debitare automată, care reprezintă filosofia sistemului de cont curent, se va 
considera din acest moment ca fiind întrerupt. 

 

Dacă titularul contului curent dorește să plătească taxa, aceasta se poate face în două 
moduri: 

 

• Prin alimentarea contului curent pentru taxele în așteptare, inclusiv comisioanele de 
administrare, 

 

Taxele aflate în așteptare vor fi considerate definitiv ca fiind neplătite după expirarea 
perioadei de notificare. 

 
Închiderea unui cont curent 

 
Pentru a închide un cont curent existent, titularul trebuie să completeze formularul de cerere 
de închidere a contului curent, disponibil pe site-ul EUIPO, și să îl returneze 
Departamentului financiar: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Departamentul financiar 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
SPANIA 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Se recomandă să se indice întregul cont bancar și să se completeze toate câmpurile 
(codurile IBAN și SWIFT sunt obligatorii) pentru ca fondurile rămase să fie transferate în 
mod corect. 

 
După ce s-a primit instrucțiunea de a închide contul curent, Oficiul respectă următoarea 
procedură: 

 

• Contul curent este blocat de la alte instrucțiuni de debitare a taxelor pentru unitățile 
operatoare, 

 

• toate operațiunile de debitare sunt închise, 
 

• se trimite clientului un extras de cont final pentru aprobare, 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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• Oficiul transferă fondurile în contul bancar al clientului după primirea aprobării. 
 

Titularul contului curent trebuie să se asigure că s-au plătit toate taxele datorate înainte de 
închiderea contului. 

 

 
Utilizarea necorespunzătoare a conturilor curente 

 
Conform Deciziei nr. EX-21-5 a directorului executiv al Oficiului privind modalitățile de plată 
a taxelor și comisioanelor și stabilirea sumei nesemnificative a taxelor și comisioanelor, 
Oficiul își rezervă dreptul de a închide contul curent printr-o notificare scrisă trimisă titularului. 

 
Datorită faptului că sistemul de cont curent este un sistem de debitare automată, utilizarea 
necorespunzătoare a unui cont curent poate însemna faptul că clientul nu respectă specificul 
sistemului și că, astfel, aduce atingere gestionării sale eficiente și corecte. 

 
Ținând cont de experiența sa trecută, Departamentul financiar a stabilit niște exemple de 
utilizare necorespunzătoare a conturilor curente: 

 

• Efectuarea de plăți individuale ale taxelor, în locul alimentării conturilor curente: titularii 
de cont curent trimit uneori transferuri pentru a plăti o anumită taxă, în loc să își 
alimenteze contul curent. Acest caz poate fi asociat mai ales cu situații în care unui 
client i s-a refuzat utilizarea contului pentru plata unei anumite taxe. Cu toate acestea, 
Departamentul financiar consideră ca fiind o utilizare necorespunzătoare, plata 
repetată a taxelor individuale, nu alimentarea normală a contului, deoarece aceasta nu 
permite debitarea automată. 

 

• Situații repetate de lipsă de fonduri: uneori titularii de cont curent nu își alimentează 
contul cu fonduri suficiente, determinând transmiterea de notificări de fonduri 
insuficiente și suportând comisioanele de administrare aferente. Chiar dacă sistemul 
de cont curent este proiectat pentru a rezolva astfel de situații, Departamentul financiar 
consideră ca fiind o utilizare necorespunzătoare, situațiile de durată și repetate de lipsă 
de fonduri, deoarece nu se permite debitarea automată. 

 
Departamentul financiar (echipele pentru taxe, contabilitate și trezorerie) urmăresc utilizarea 
corectă a sistemului de cont curent. În cazurile în care apare o utilizare necorespunzătoare a 
unui cont curent, clientul este contactat pentru a discuta posibile soluții de evitare a închiderii 
contului propriu-zis. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-7_en.pdf

