
 
 

 

Nr. 43432/ 26.10.2017 

 

ERATĂ la  

COMUNICATUL 

privind distribuirea și plata dividendelor în valoare de 85 milioane lei aferente repartizării 

unor sume din alte rezerve reprezentând surse proprii de finanțare și din rezultatul 

reportat de către CONPET S.A. 

 

 

Societatea informează acționarii și investitorii că în Comunicatul privind distribuirea și 

plata dividendelor în valoare de 85 milioane lei aferente repartizării unor sume din alte rezerve 

reprezentând surse proprii de finanțare și din rezultatul reportat de către CONPET S.A., 

transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în data de 

25.10.2017, la punctul I intitulat „Prin Participanți (Bănci Custode sau Brokeri): Persoane fizice 

și juridice/alte entități care au cont deschis la un Participant (intermediar participant la sistemul 

de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central)”, s-a scris în mod eronat: 

1) „Data plății amânate este 20.02.2018 și este aplicabilă acționarilor nerezidenți care au un 

cont deschis la Participant și care optează pentru amânarea plății pentru a putea beneficia de 

prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri.”; 

2) „Acționarii nerezidenți care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker), 

care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri 

încheiate între România și țara lor de rezidență sau a prevederilor mai favorabile aplicabile 

fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al 

Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 

actualizată (și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal), 

trebuie să depună Certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata 

dividendelor, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, 

apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă de traducere autorizată, precum și detalii de 

contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidență fiscală: 

 până la data de 15.11.2017, în cazul în care nu au optat pentru Plata amânată a 

dividendelor, la sediul CONPET din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, 

cod postal 100559; 

 

 până cel târziu la data de 31.01.2018, în cazul în care au optat pentru Plata 

amânată a dividendelor, la sediul CONPET din  Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 

jud. Prahova, cod poștal 100559; 

În cazul acționarilor nerezidenți reprezentați printr-un Participant, CONPET va reține impozitul 

pe dividende din dividendul brut în cota standard în vigoare prevăzută de Codul Fiscal Român 

dacă: 

 nu au optat pentru plata amânată și nu au transmis Certificatul de rezidență fiscală 

și eventualele clarificări solicitate, până la data de 15.11.2017; 

 au optat pentru plata amânată, dar nu au transmis cel târziu până la data de 

31.01.2018 certificatul de rezidență fiscală și eventualele clarificări solicitate.” 

 

 

 

 



 
 

 

În consecință, vă informăm că textul corect este următorul: 

 

1) „Data plății amânate este 15.12.2017 și este aplicabilă acționarilor nerezidenți care au un 

cont deschis la Participant și care optează pentru amânarea plății pentru a putea beneficia de 

prevederile mai favorabile ale Convențiilor de evitare a dublei impuneri.”; 

2) „Acționarii nerezidenți care au cont deschis la un Participant (Banca Custode sau Broker), 

care doresc aplicarea prevederilor mai favorabile ale Convenției de evitare a dublei impuneri 

încheiate între România și țara lor de rezidență sau a prevederilor mai favorabile aplicabile 

fondurilor de pensii nerezidente (astfel cum sunt ele definite în legislația statului membru al 

Uniunii Europene sau în unul dintre statele AELS), în conformitate cu Legea nr. 227/2015 

actualizată (și a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal), trebuie să depună Certificatul de rezidență fiscală pentru anul în care are loc plata 

dividendelor, în termen de valabilitate, în original sau copie legalizată, 

apostilat/supralegalizat, dacă este cazul, însoțit/ă de traducere autorizată, precum și detalii 

de contact pentru eventuale clarificări asupra certificatelor de rezidență fiscală: 

 până la data de 15.11.2017, în cazul în care nu au optat pentru Plata amânată a 

dividendelor, la sediul CONPET din Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, jud. Prahova, 

cod postal 100559; 

 

 până cel târziu la data de 08.12.2017, în cazul în care au optat pentru Plata 

amânată a dividendelor, la sediul CONPET din  Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, 

jud. Prahova, cod poștal 100559; 

În cazul acționarilor nerezidenți reprezentați printr-un Participant, CONPET va reține impozitul 

pe dividende din dividendul brut în cota standard în vigoare prevăzută de Codul Fiscal Român 

dacă: 

 nu au optat pentru plata amânată și nu au transmis Certificatul de rezidență fiscală 

și eventualele clarificări solicitate, până la data de 15.11.2017; 

 au optat pentru plata amânată, dar nu au transmis cel târziu până la data de 

08.12.2017 certificatul de rezidență fiscală și eventualele clarificări solicitate.” 
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