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RAPORT
privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2018

Profitul net realizat de banca in exercitiul financiar 2018 a fost de 881.087.733 RON .
Banca propune Adunarii Generale a Actionarilor ca, din profitul net, suma de 444.000.000
RON sa fie distribuita sub forma de dividende, in timp ce restul de 437.087.733 RON, sa fie
inclus in rezultatul reportat.
Propunerea Directoratului Raiffeisen Bank S.A. de distribuire de dividende aferente exercitiului
financiar al anului 2018 in suma bruta totala de 444.000.000 RON corespunde unui dividend
brut in suma de 37.000 RON/actiune.
Plata dividendelor se va realiza numai catre actionarii inscrisi in registrul actionarilor bancii tinut
de catre Departamentul Secretariat General, Actionariat si Participatii din cadrul Directiei Juridic
si Guvernanta Corporativa, conform inregistrarilor valabile existente la sfarsitul zilei de
15.04.2019, care este data de referinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita de
Directoratul Raiffeisen Bank S.A.
Banca nu recunoaste alti detinatori ai actiunilor decat pe cei inregistrati in evidentele registrului
actionarilor bancii tinut de Departamentul Secretariat General, Actionariat si Participatii din
cadrul Directiei Juridic si Guvernanta Corporativa.
Suma de 37.000 RON/actiune reprezinta valoarea bruta a dividendului per actiune emisa de
Raiffeisen Bank S.A. Potrivit dispozitiilor Codului fiscal in vigoare si normelor de aplicare ale
Codului fiscal, valoarea neta a dividendului per actiune va rezulta prin aplicarea si retinerea la
sursa a cotei legale de impozitare, corespunzatoare pentru fiecare grupa de actionari (persoane
fizice rezidente, persoane juridice rezidente, persoane juridice nerezidente) dupa cum urmeaza :
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Pentru persoanele fizice rezidente se aplica o cota de impozit de 5% asupra dividendului
brut.
Pentru persoanele juridice rezidente se aplica o cota de impozit de 5% asupra
dividendului brut, cu exceptia persoanelor juridice rezidente ce detin minimum 10% din
actiuni pe o perioada de minim 1 an care sunt scutite de impozit.
Pentru persoanele juridice nerezidente se aplica cota minima dintre cota standard
prevazuta in Codul Fiscal de 5% si cota prevazuta de Conventia pentru evitarea dublei
impuneri incheiata intre statul roman si statul de rezidenta, cu conditia prezentarii
certificatului de rezidenta fiscala pana la data inceperii platii dividendelor. In cazul in
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care intre statul roman si statul de rezidenta nu s-a incheiat o conventie pentru evitarea
dublei impuneri sau, daca exista o astfel de conventie si persoana juridica nerezidenta in
cauza nu prezinta certificatul de rezidenta fiscala pana la data inceperii platii
dividendelor, se aplica cota de impozitare de 5% prevazuta de legea romana.
Pentru persoanele juridice nerezidente care indeplinesc cumulativ conditiile de la art. 229
litera c) din Codul fiscal, dividendele sunt scutite de impozit in Romania.

Raiffeisen Bank S.A. va calcula, retine si vira impozitul datorat de fiecare actionar potrivit
prevederilor Codului fiscal in vigoare.
Impozitul efectiv de plata va fi stabilit pentru fiecare actionar avand in vedere urmatoarea regula:
orice fractiune de peste 50 bani inclusiv se rotunjeste la valoarea de un leu, orice fractiune mai
mica de 50 bani se neglijeaza.
Mentionam ca actionarii persoane fizice rezidente vor datora o contributie de asigurari sociale de
sanatate (CASS) in procent de 10% daca estimeaza pentru anul curent venituri anuale cumulate
cel putin egale cu plafonul de 12 salarii de baza minim brute pe tara din una sau mai multe surse
de venituri dupa cum urmeaza: activitati independente; venituri din drepturi de proprietate
intelectuala, asocieri cu persoane juridice; veniturile din cedarea folosintei bunurilor; venituri din
activități agricole, piscicultură și/sau silvicultură; venituri/castiguri din investitii; venituri din alte
surse.
Baza anuala de calcul al CASS o reprezinta echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, in
vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile
sociale datorate de persoanele fizice. Pentru 2019 salariul minim brut pe economie a fost stabilit
la valoarea de 2.080 lei pe luna, respectiv 24.960 lei anual. In situatia estimarii unui venit net
mai mare de 24.960 lei intervine obligatia de asigurare in sistemul de asigurari de sanatate si de
plata a CASS. Persoanele fizice obligate la plata CASS, vor depune la organul fiscal competent
declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice
pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului in vederea
definitivarii contributiei de asigurari sociale de sanatate. Incepand cu anul 2019 nu se mai
primesc Decizii de impunere de la ANAF. Declaratia unica depusa reprezinta titlu de creanta si
produce efecte juridice ale instiintarii de plata de la data depunerii acesteia, in conditiile legii.
Pentru anul 2019 termenul de plata a CASS este de 15 Martie 2020.
Se propune ca valoarea neta a dividendelor cuvenite, calculata conform prevederilor legale
mentionate mai sus sa fie platita cu incepere de la data de 07.05.2019, respectand termenele
legale de plata a acestora (maximum sase luni de la data aprobarii distribuirii lor de catre AGA).
Se propune ca plata dividendelor sa se faca catre actionari prin creditarea directa a unui cont in
RON deschis pe numele actionarului la Raiffeisen Bank S.A. sau prin virament bancar in contul
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comunicat de catre acestia pe baza unei solicitari scrise, adresate catre Raiffeisen Bank S.A. Departamentul Secretariat General, Actionariat si Participatii din cadrul Directiei Juridic si
Guvernanta Corporativa cu indicarea denumirii complete a titularului, a elementelor de
identificare ale acestuia, a contului si a bancii unde urmeaza sa se efectueze plata.
In cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati dupa inregistrarea dreptului de
proprietate asupra actiunilor pe numele mostenitorilor legali, in termenul prevazut de lege de trei
ani de la data stabilita de catre AGA ca data de incepere a distribuirii dividendelor, la solicitarea
acestora, prin transfer bancar in contul indicat de catre mostenitori.
Acest Raport a fost analizat si aprobat de Directoratul Raiffeisen Bank S.A. in sedinta sa din data
de 18 martie 2019.

Steven van Groningen
Presedinte al Directoratului
Raiffeisen Bank S.A.
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