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Comunicat 
cu privire la restituirea impozitului pe dividende aferente anilor 2015 și 

2016 către fondurile de investiții fără personalitate juridică 
 

Având în vedere interpretările diferite legate de impozitarea dividendelor plătite fondurilor de 
investiții fără personalitate juridică, încadrate astfel potrivit reglementărilor privind piața de 
capital din România, precizăm că, la data plății dividendelor aferente anilor 2015 și 2016, s-a 
reținut  impozitul pe dividende prin aplicarea unei cote de 5% asupra dividendului brut. 

Ca urmare a corespondenței avute cu autoritățile fiscale din România în vederea clarificării situației 
de fapt, vă comunicăm că începând cu data prezentei se vor face demersuri în sensul restituirii 
impozitului reținut în cazul beneficiarilor fonduri de investiții fără personalitate juridică, pentru 
dividendele plătite, aferente anilor 2015 si 2016, în condițiile în care prevederile Legii 227/2015 
privind Codul Fiscal au intrat în vigoare la data de 01 ianuarie 2016.  

În vederea stabilirii unui tratament fiscal corespunzător, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. solicită 
Participanților și Societăților de Administrare a Investițiilor comunicarea, până la data de 23 
august 2017, a situației acționarilor reprezentând Fonduri de Investiții fără personalitate 
juridică, din custodia acestora. Situația va fi însoțită de următoarele documente: 
 
 declarație pe proprie răspundere semnată de reprezentantul legal/persoana autorizată să 

reprezinte fondul de investiții prin care se declară că fondul este fond închis/deschis de 
investiții, că nu are personalitate juridică, datele de identificare a fondului (codul unic de 
identificare/înregistrare), astfel cum este evidențiat în Registrul Acționarilor S.N.G.N Romgaz 
S.A. ținut de către Depozitarul Central, denumirea completă a fondului de investiții, decizia 
de autorizare, numărul de înregistrare în Registrul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, 
numărul și data notificării Autorității de Supraveghere Financiară și valabilitatea acesteia, 
precum și orice alte documente și informații pe care le consideră necesare; 

 

 copie după actul de identitate (semnată de titular) al reprezentantului legal/persoanei 
autorizate să reprezinte fondul, în termen de valabilitate, respectiv carte/buletin de 
identitate cu CNP pentru cetățenii români sau pașaport cu număr de identificare pentru 
cetățenii străini;  

 

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

 

 copie după atestatul eliberat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (fosta Comisie 
Națională a Valorilor Mobiliare). 

 
Documentele se pot trimite scanate la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro și, ulterior, 
prin poștă la sediul S.N.G.N ROMGAZ S.A., la adresa Mediaș, P-ța C.I. Motaș nr. 4, jud. Sibiu, cod 
poștal 551130. 
 

Pentru alte informații, vă rugăm să accesați website-ul www.romgaz.ro sau să contactați S.N.G.N 
ROMGAZ S.A. la adresa de e-mail investor.relations@romgaz.ro sau la telefon  +40.744.613.478. 
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