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Către:  Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania (ASF) 

Bursa de Valori București (BVB) 

Bursa de Valori Londra (LSE)  

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de 

piaţă, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România, Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM 

şi Codului Bursei de Valori Bucureşti 

Data Raportului: 01 februarie 2018 

Denumirea entității emitente: Societatea Energetică Electrica S.A   

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, București, Romania 

Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 

Capital social subscris și vărsat: 3.459.399.290 RON  

Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (BVB) 

si Bursa de Valori Londra (LSE)  

Evenimente importante de raportat:  

Necesitatea înregistrării fiscale în România a persoanelor fizice sau juridice nerezidente care au un 

raport fiscal pe teritoriul României – exclusiv în atenţia acţionarilor persoane nerezidente care au 

încasat venituri din dividende în anul 2017 de la Societatea Energetică Electrica S.A. 

Art. 82 din Codul de procedură fiscală precizează că orice persoană sau entitate care este subiect într-un 

raport fiscal pe teritoriul României are obligaţia să se înregistreze fiscal, primind un cod de identificare 

fiscală („CIF”) în România. Înregistrarea fiscală a devenit obligatorie începând cu anul 2017, Declaraţia 

ANAF 207 prin care se declară impozitul cu reţinere la sursă pentru persoane nerezidente conţinând detalii 

referitoare la CIF-ul obţinut în România (obligativitatea completarii detaliilor referitoare la CIF a fost 

amânată până la depunerea declaraţiei pentru anul 2017, respectiv pana cel târziu la data de 28 februarie 

2018, termenul limita de depunere a Declaratiei 207 pentru anul 2017).  

Formularele necesare a fi depuse de persoanele nerezidente în vederea înregistrării fiscale în România sunt  

aprobate prin Ordinul ANAF nr. 3698/2015 si constau in următoarele: în cazul persoanelor fizice 

nerezidente care nu deţin cod numeric personal, formularul 030 – Declaraţie de înregistrare 

fiscală/Declaraţie de menţiuni; în cazul persoanelor juridice nerezidente fără sediu permanent în România, 

formularul 015 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere. 

Alin (3) al art. 82 din Codul de procedură fiscală menţionează că pentru persoanele fizice şi juridice 

nerezidente care realizează venituri supuse regulilor de impunere la sursă, iar impozitul reţinut este final, 

atribuirea codului de identificare fiscală se poate face de organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit (în 

cazul de faţă Societatea Energetică Electrica SA). 

Având în vedere cele de mai sus, rugăm acţionarii persoane fizice şi juridice nerezidente să furnizeze 

următoarele informaţii pe adresa de e-mail ir@electrica.ro, până cel târziu la data de 15 februarie 2018:  

- Codul de identificare fiscală conform prevederilor mentionate mai sus, în cazul în care acesta a fost 

obţinut anterior de actionar;  

mailto:ir@electrica.ro


- Acordul scris (email, fax, scrisoare) pentru ca Societatea Energetică Electrica SA să întreprindă, in baza 

prevederilor art. 82 alin (3) din Codul de procedură fiscal, toate acţiunile necesare obţinerii codului de 

identificare fiscală în numele acţionarului persoană nerezidentă. 

Menţionăm că CIF-ul se obţine o singură dată şi este valabil pentru toate operaţiunile desfăşurate pe 

teritoriul României de persoana nerezidentă in cauză. 

 

Director General,         

Dan Cătălin STANCU       

 


