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 Autoritatea de Supraveghere Financiara
 Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Comunicat privind modalitatea de impozitare a dividendelor cuvenite fondurilor de investitii

In  cazul  fondurilor  de  investitii  fara  personalitate  juridica  constituite  prin  contract  de
societate civila pentru a beneficia de scutirea de impozit pe dividende, prevazute de art.43 alin (1) si
(2) din Legea 227/2015, Participantii/ Custozii/Societatile de administrare a investitiilor/Fondurile
de  investitii  vor  transmite  la  sediul  SIF  Oltenia  SA pana  la  data  de  24.10.2017,  urmatoarele
documente:

a) copia  actului  de  identitate  al  reprezentantului  legal  al  societatii  de  administrare  a
fondului de investitii (in termen de valabilitate);

b) declaratie pe proprie raspundere in original intocmita de catre reprezentantul legal al
societatii  de  administrare  din  care  sa  rezulte  explicit  tipul  fondului  inchis/deschis  si
faptul ca fondul de investitii nu este persoana juridica in anul obtinerii venitului
(2017);

c) copia  certificatului  constatator  al  societatii  de  administrare  a  fondului/alt  document
echivalent, nu mai vechi de 3 luni de zile, care sa mentioneze reprezentantul legal al
societatii de administrare a fondului;

d) copia  certificatului  de  inregistrare/alt  document  echivalent  pentru  societatea  de
administrare a fondului;

e) copii  ale  deciziilor  autoritatii  de reglementare care sa ateste  autorizarea societatii  de
administrare a fondului si a fondului de investii.

Toate documentele  vor fi certificate pentru conformitate de catre reprezentantul legal si se
vor inainta prin posta la sediul SIF Oltenia SA, str.Tufanele nr.1, Craiova, Dolj.

Fondurile de investitii fara personalitate juridica constituite prin contract de societate civila
care au avut calitatea de actionari SIF Oltenia SA la data de 12.09.2016 data de inregistrare pentru
dividendele cuvenite pentru anul 2015 vor înainta aceleasi documente pentru restituirea impozitului
aferent retinut, cu mentiunea ca declaratia de la pct. b se refera la anul 2016.
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