
 
 
 

Raport curent nr. 3 / 2018 
Raport curent in conformitate cu:  

 
Codul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 
1/2006 

Data raportului:  6.03.2018 

Numele Emitentului:  Bittnet Systems S.A. 
Adresa sediul social:  Str. Soimus nr. 23, bl. 2, Sc. B, et. 2, Ap. 24, Sector 4 
Telefon/fax:  0040 21 527 16 00 / 0040 21 527 16 98 
Cod Unic Inregistrare:  RO 21181848 
Număr de ordine în Registrul 
Comerţului:  

J/40/3752/2007 

Capital subscris si varsat:  3.044.425,80 RON 
Piata pe care se tranzactioneaza 
valorile mobiliare:  

AeRO ATS Bond 

 
Informare retinere impozit  

cupoane obligatiuni  
 

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania sau Emitentul) informeaza investitorii 
in obligatiunile corporative ale Companiei (simboluri de tranzactionare: BNET19 si BNET22) 
despre modificarea Codului Fiscal prin OUG nr. 79 din 8 noiembrie 2017, referitor la 
determinarea, retinerea si virarea catre bugetul de stat al impozitului pe veniturile din 
investitii (inclusiv veniturile din cupoanele rezultate din obligatiuni corporative). 
Astfel, incepand cu 01 ianuarie 2018, impozitul se calculeaza si retine dupa cum urmeaza: 
 

• Pentru persoanele fizice rezidente: 10% prin stopaj la sursa; 

• Pentru persoanele fizice nerezidente care NU au transmis certificatul de rezidenta 
fiscala al unui stat cu care Romania are semnata conventia/tratatul privind evitarea 
dublei impuneri: 16% prin stopaj la sursa; 

• Pentru persoanele fizice nerezidente care au trimis Emitentului certificatul de 
rezidenta fiscala, impozitul se va determina, retine si vira in functie de conventia 
pentru evitarea dublei impuneri semnata de Romania cu statul de apartenenta fiscala 
al respectivului obligatar; 

• Pentru persoanele juridice rezidente si nerezidente: obligatia declararii si platii 
impozitului pe veniturile din investitii este a persoanei juridice detinatoare de 
obligatiuni corporative. 
 

Pentru plata fiecarui cupon, Compania solicita si primeste de la Depozitarul Central registrul 
detinatorilor de obligatiuni. Registrul detinatorilor de obligatiuni nu contine informatii despre 
rezidenta fiscala. Pentru a aproxima rezidenta fiscala Compania foloseste urmatoarele 
informatii: tara de domiciliu si codul CNP. Astfel, persoanele fizice cu CNP roman si domiciliu 



 
 
declarat “Romania” sunt presupuse a fi rezidente, iar persoanele cu tara de domiciliu diferita 
de Romania sau fara CNP valabil sunt presupuse a fi nerezidente si deci se aplica o retinere de 
16% in cazul in care Compania nu primeste un certificate de rezidenta fiscal. 
Conform celor mai sus mentionate, Compania solicitat tuturor detinatorilor nerezidenti de 
obligatiuni sa transmita pana pe data de 14 martie 2018 certificatul de rezidenta fiscala 
eliberat de autoritatile competente ale statului de rezidenta. Acesta poate fi transmis pe 
adresa de e-mail: investors@bittnetsystems.ro . 
 
In caz contrar, Compania va recurge la retinerea si virarea catre bugetul de stat a 16% din 
valoarea bruta a cuponului trimestrial aferent obligatiunilor BNET19 si BNET22 conform art. 
224 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata prin OUG 79/2017: 
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2018.htm#T4o  
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