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COMUNICAT PRIVIND RESTITUIREA IMPOZITULUI AFERENT DIVIDENDELOR ANILOR 2015-2016 CĂTRE 
FONDURILE DE INVESTIȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ 

CNTEE TRANSELECTRICA SA (TEL) a solicitat autorităților abilitate clarificări în conformitate cu prevederile Codului 
fiscal privitor la regimul fiscal aplicabil dividendelor plătite fondurilor deschise de investiții (FDI) constituite potrivit Legii nr. 
297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și urmare a corespondenței desfășurate vă 
comunicăm că, în data de 04.09.2017 Directoratul CNTEE TRANSELECTRICA SA a aprobat restituirea impozitului 
calculat, reținut și virat la bugetul de stat asupra dividendelor plătite fondurilor de investiții fără personalitate juridică, 
pentru dividendele plătite aferente anilor 2015-2016. 

Având în vedere că la data plății dividendelor aferente anilor financiari 2015-2016 pentru acționarii înregistrați în 
Registrul Acționarilor TEL la datele de înregistrare 07.06.2016 şi 07.06.2017 s-a reținut impozitul pe dividende prin 
aplicarea unei cote de 5% asupra dividendului brut, vă comunicăm că începând cu data prezentei se vor face demersuri 
în sensul restituirii impozitului reținut în cazul beneficiarilor fondurilor de investiții fără personalitate juridică. 

Precizăm că, pentru restituirea impozitului aferent dividendelor anilor 2015-2016 către fondurile de investiții fără 
personalitate juridică CNTEE TRANSELECTRICA SA solicită Participanților/Societăților de Administrare a 
Investițiilor/FDI să transmită până la data de 22.09.2017 o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul 
legal/persoană autorizată să reprezinte fondul de investiții fără personalitate juridică care să cuprindă următoarele 
informații: 
- tipul fondului închis/deschis de investiții 
- lipsa personalității juridice  
- datele de identificare a fondului (codul unic de identificare/înregistrare), astfel cum este evidențiat în Registrul 

Acționarilor TEL ținut de către Depozitarul Central cu denumirea completă a fondului de investiții  
- numărul de înregistrare în Registrul Instrumentelor și Investițiilor Financiare.  

CNTEE Transelectrica îşi rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare faţă de cele menţionate mai sus în 
vederea identificării fondurilor de investiții fără personalitate juridică. 

NOTĂ :  

Documentele vor fi transmise la CNTEE TRANSELECTRICA SA prin una din cele trei modalităţi: 

 prin poştă: str. Olteni 2-4, sector 3, cod 030786, Bucureşti, cu menţiunea “În atenţia Serviciului Relația cu 
Acționarii din cadrul Direcției Guvernanță Corporativă, Relația cu Investitorii și Reprezentare’’.  

 prin e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro    

 prin fax: 021 3035610, cu menţiunea “În atenţia Serviciului Relația cu Acționarii din cadrul Direcției 
Guvernanță Corporativă, Relația cu Investitorii și Reprezentare’’. 

 

Pentru alte informaţii: 

 e-mail: relatii.investitori@transelectrica.ro 

 telefon: 021-303.59.48 

 

 
 
 
Georgeta-Corina Popescu 
Director General Executiv 
Președinte al Directoratului 
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