INFORMACE PRO AKCIONÁŘE
Představenstvo Iveco Czech Republic, a. s. (dále jen „společnost“), se sídlem Vysoké Mýto,
Dobrovského 74, Pražské předměstí, PSČ 566 01, IČO: 48171131, zapsané do obchodního rejstříku
vedeným Krajským soudem v Hradci králové, oddíl B, vložka 936
www.ivecocr.cz
INFORMUJE
akcionáře společnosti o tom, že
1) v souladu s ustanovením § 264, odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
v platném znění a § 348 odst. 3 téhož zákona může být výplata podílu na zisku (v případě jejího
schválení valnou hromadou) akcionářům vyplacena pouze bezhotovostním převodem
na bankovní účet, obsažený ve výpisu z registru emitenta vedeného u Centrálního depozitáře
cenných papírů, a. s. (dále jen „CDCP“).
Pro obdržení podílu na zisku je nezbytné, aby akcionář, který má svůj majetkový účet (tzv. účet
vlastníka, typ 21) pod přímou správou účastníka CDCP, požádal svého účastníka CDCP
o zápis bankovního účtu akcionáře, na který má být převeden podíl na zisku k tomuto
majetkovému účtu, pokud tak již neučinil.
Akcionář, jehož majetkový účet je veden v tzv. nezařazené evidenci (majetkový účet není
přiřazen pod žádného účastníka CDCP), musí požádat o zápis svého bankovního účtu
k majetkovému účtu, který je v evidenci CDCP, prostřednictvím jím vybraného účastníka
CDCP, který tuto službu poskytuje, pokud tak již neučinil.
Seznam
účastníků
CDCP
je
www.cdcp.cz/index.php/cz/seznam-ucastniku

uveřejněn

na

stránkách

CDCP:

2) v návaznosti na ustanovení § 36 odst. 1 pod písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů,
ve znění platných předpisů (dále jen „ZDP“) je při výplatách příjmů daňovým nerezidentům,
kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu EU nebo dalšího státu tvořícího
Evropský hospodářský prostor, nebo nejsou rezidenty třetího státu nebo jurisdikce, s nímž ČR
uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouvu či dohodu upravující výměnu
informací v daňových záležitostech, nebo nejsou smluvními stranami mnohostranné
mezinárodní smlouvy o výměně informací, aplikována zvláštní sazba daně ve výši 35 %
vybíraná srážkou (srážková daň). Termínem „příjem“ se rozumí např. podíl na zisku
(dividenda), úroky nebo jakýkoliv jiný výnos z cenných papírů plynoucí příjemci výnosu ze
zdroje na území České republiky.
Dle české legislativy je fyzická osoba považována za daňového rezidenta České republiky,
pokud má na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržuje; právnická osoba je
daňovým rezidentem České republiky, pokud má na území České republiky své sídlo nebo
místo svého vedení (adresa místa, ze kterého je poplatník řízen), případně je nutné pro
stanovení daňové rezidence postupovat podle definice v příslušné smlouvě o zamezení dvojího
zdanění.
Pro stanovení správné sazby srážkové daně je důležité prokázání aktuální daňové
rezidence příjemců příjmů. Pro sdělení svého rezidentství může akcionář použít „Prohlášení
skutečného vlastníka příjmů“ uvedené na internetové stránce společnosti.
Pokud Iveco Czech Republic, a.s. nebude mít k dispozici podepsané prohlášení, může
být případná dividenda zdaněna sazbou 35%.
Společnost Iveco Czech Republic, a. s. nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost údajů
uvedených akcionářem.

