
 

WYPŁATA DYWIDENDY – INFORMACJA W SPRAWIE ZAPŁATY PODATKU U ŹRÓDŁA 

Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 

września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 

wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych (dywidendy) w 

łącznej kwocie 9.840.649 PLN, co stanowi 0,06 PLN na jedną akcję zwykłą.  

Dzień rejestracji ustalono na 25 września 2018 r. W rezultacie każdy podmiot, posiadający status 

akcjonariusza Spółki w dniu 25 września 2018 r., będzie uprawniony do otrzymania 0,06 PLN brutto na 

każdą posiadaną akcję. Wypłata nastąpi w dniu 4 października 2018 r. za pośrednictwem Krajowego 

Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz domów maklerskich / banków obsługujących rachunki 

akcjonariuszy. 

Co do zasady kwota do wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę podatku u źródła w wysokości 15%, który 

Spółka zobowiązana jest odprowadzić do urzędu skarbowego w Holandii. 

Jednakże kwota podatku u źródła w wysokości 15% nie zostanie pobrana z kwoty podlegającej wypłacie 

dla akcjonariuszy, którzy w dniu rejestracji (25 września 2018 r.) są spółkami kapitałowymi posiadającymi 

siedzibę na terytorium Holandii oraz posiadają co najmniej 5% akcji Spółki. 

W pozostałych przypadkach Spółka pobierze podatek u źródła w wysokości 15%. Jednakże: 

• fundusze emerytalne założone w UE mogą wnioskować o zwrot podatku u źródła w ciągu 

trzech lat od roku kalendarzowego, w którym wypłacono dywidendę (artykuł 21c 

Uitvoeringsregeling AWR); 

• osoba fizyczna lub podmiot znajdujący się w Europejskim Obszarze Gospodarczym może 

zażądać zwrotu podatku potrącanego u źródła, w zakresie, w jakim potrącenie skutkuje 

wyższym całkowitym obciążeniem podatkowym w porównaniu do sytuacji, gdy podatnik byłby 

zlokalizowany w Holandii (zob. art. 10a Holenderskiej ustawy o podatku od dywidendy z 1965 

r. oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego w sprawie holenderskiej ustawy o podatku od 

dywidend 1965). 

W przypadku obu procedur zwrotu, akcjonariusz powinien się skontaktować z własnym (holenderskim) 

doradcą podatkowym lub holenderskim doradcą podatkowym Spółki. 

Jednocześnie, dla celów rozliczeń podatkowych na wniosek akcjonariusza zostanie wystawione 

zaświadczenie potwierdzające stawkę oraz wysokość podatku u źródła pobranego w Holandii. W 

sprawach zaświadczenia o wysokości podatku pobranego w Holandii oraz w celu uzyskania 

szczegółowych informacji dotyczących opodatkowania wypłaty dywidendy uprzejmie prosimy o 

bezpośredni kontakt ze Spółką: tel. +48 (22) 823 97 98 lub e-mail relacje@ronson.pl. 

mailto:relacje@ronson.pl

