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BURSA DE VALORI BUCURESTI LANSEAZA PRIMUL GHID PENTRU INVESTITORII 

NEREZIDENTI 

 

 

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a lansat astazi, 22 iulie 2014, prima editie a Ghidului adresat 

Investitorilor Internationali, parte a programului Investeste in Romania. Ghidul include informatii 

relevante si necesare unui investitor strain interesat sa investeasca pe piata de capital autohtona. 

 

"Punctele forte ale pietei de capital din Romania, care s-a angajat intr-o calatorie ambitioasa spre 

modernizare si crestere, trebuie sa fie ilustrate in mod corespunzator. Comunitatea investitorilor ar trebui 

informata in mod adecvat cu privire la ritmul de schimbare a uneia dintre cele mai importante piete si 

economii din Europa Centrala si de Est si din Sud-Estul Europei. Misiunea Bursei de Valori Bucuresti 

este nu numai de a determina schimbarea, ci si de a construi o prezentare buna a activelor din Romania 

in multe sensuri", a declarat Ludwik Sobolewski, directorul general al Bursei de Valori Bucuresti.  

 

Documentul contine informatii despre performanta economica a Romaniei si oportunitatea unei 

investitii la Bursa de Valori Bucuresti. Printre punctele forte ale pietei de capital locale sunt  mentionate: 

indicatori de piata in crestere, existenta mai multor actiuni defensive cu istoric in plata dividendelor, 

continuarea cu succes a programului de privatizari, perspectiva reclasificarii la statutul de piata 

emergenta, derularea unui proces extins de reformare a pietei si potentialul local de dezvoltare. 

 

O sectiune separata a acestui document este dedicata aspectelor fiscale incidente investitorilor 

nerezidenti, cu noile aspecte generate de modificarea Codului de Procedura Fiscala, urmare a adoptarii 

de catre Guvern a Ordonantei de Urgenta nr. 40/23.06.2014. Modificarea, solicitata prin intermediul 

proiectului celor 8 Bariere, a vizat eliminarea prevederilor referitoare la inregistarea prin imputernicit a 

nerezidentilor cu obligatii declarative in Romania, daca acestia sunt rezidenti intr-un stat membru al UE 

sau intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri sau alt act juridic 

prin intermediul caruia se poate face schimbul de informatii. Informatiile din aceasta sectiune au fost 

elaborate sub indrumarea autoritatii fiscale romane.  

 

Documentului i-au fost anexate declaratiile fiscale relevante, traduse in limba engleza.  

 

In viitorul apropiat, Bursa de Valori Bucuresti va lansa si un nou Ghid pentru investitorii romani, cu 

informatii utile pentru cei care investesc sau vor sa investeasca pe piata de capital din Romania. 

 

Ghidul poate fi descarcat la urmatoarea adresa: www.bvb.ro/press/2014/BVB%20-

%20InvestingRomania.pdf 

 

--------------------- 

Bursa de Valori Bucuresti administreaza piete de actiuni, obligatiuni si alte instrumente financiare, prin 

platforme reglementate sau sisteme alternative, si furnizeaza o gama variata de servicii participantilor 

la pietele financiare. Bursa de Valori Bucuresti este listata pe propria piata din 2010. Pentru informatii 

suplimentare vizitati www.bvb.ro. 

 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati pe:  

Stefan Musgociu, Specialist PR, +40.730.255.030, stefan.musgociu@bvb.ro 
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