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COMUNICAT
Clarificări privind tratamentul fiscal al dividendelor pentru fondurile de investiţii fără personalitate
juridică
În vederea stabilirii unui tratament fiscal corespunzător dividendelor aferente anului 2017, Societatea
Energetică Electrica SA solicită transmiterea următoarelor documente pentru acţionarii fonduri de investiţii
fără personalitate juridică care sunt îndreptăţiţi să primească dividende aferente anului 2017 până la data de
15 iunie 2018:


declarație pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal/persoana autorizată să reprezinte
fondul de investiţii prin care se declară lipsa personalității juridice a fondului, datele de identificare
a fondului (codul unic de identificare/înregistrare), astfel cum este evidenţiat în Registrul
Acționarilor Electrica SA ținut de către Depozitarul Central, denumirea corectă a fondului de
investiții, decizia de autorizare, numărul de înregistrare în Registrul Instrumentelor şi Investiţiilor
Financiare, numărul şi data notificării ASF şi valabilitatea acesteia, precum şi orice alte documente
si informatii pe care le consideră necesare;



copie document relevant din care să rezulte calitatea persoanei care semnează declarația de
reprezentant legal / de persoană autorizată să reprezinte fondul;



copie după atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

În vederea aplicării aceluiaşi tratatement fiscal şi pentru dividendele aferente anilor 2015 şi 2016, Electrica
SA solicită transmiterea, până la data de 31 iulie 2018, a aceluiaşi set de documente pentru acţionarii fonduri
de investiţii fără personalitate juridică, care au fost îndreptăţiţi să primească dividende aferente anilor 2015
şi 2016.
Documentele se pot transmite scanate la adresa de e-mail investorrelations@electrica.ro şi, ulterior, prin
poştă la sediul Societatea Energetică Electrica S.A., la adresa Strada Grigore Alexandrescu, nr. 9, sector 1,
Bucureşti, cod postal 010621.
În situaţia în care nu vor fi transmise documentele menţionate mai sus, Electrica SA va reţine impozitul pe
dividende din dividendul brut în cota standard în vigoare prevăzută de Codul Fiscal.
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