
 

 
OBOWIĄZKOWY KOMUNIKAT 

 
 

Informacja na temat opodatkowania dywidendy 
 

LUKSEMBURG/ZNOJMO (3 listopada 2010 r.) – PEGAS NONWOVENS S.A. („PEGAS” 
lub „Spółka”) podaje do wiadomości informacje na temat sposobu opodatkowania 
dywidendy w wysokości 0,95 EUR na akcję, wypłacanej z kapitału ze sprzedaży akcji 
powyżej wartości nominalnej (dzień ustalenia uprawnienia: 22 października 2010 r.). 
Wypłata dywidendy nastąpiła 29 października  2010 r. lub w zbliżonym terminie. 

Ogólne zasady opodatkowania obowiązujace w Luksemburgu 

Zgodnie z luksemburskimi przepisami o podatku dochodowym dywidenda wypłacona 
przez PEGAS NONWOVENS S.A. z kapitału ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, w wypadku braku kapitału rezerwowego, nie powinna stanowić dochodu z 
papierów wartościowych na terytorium Luksemburga; dlatego też nie podlega ona 
opodatkowaniu pobieranym u źródła podatkiem od dywidendy obowiązującym w 
Luksemburgu.  

Zgodnie z dokumentem Note de Service L.I.R./N.S. n. 113, wydanym przez organy 
podatkowe Luksemburga ds. podatków bezpośrednich, oraz przepisami art. 97 § 3(b) 
luksemburskiej Ustawy o podatku dochodowym: 
1. w wypadku braku kapitału rezerwowego kwoty wypłacane w związku z obniżeniem 
kapitału zakładowego są zwolnione z podatku dochodowego pod warunkiem, że obniżenie 
kapitału zakładowego jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia; 
2. w wypadku posiadania przez spółkę kapitału rezerwowego kwoty wypłacane w związku 
z obniżeniem kapitału zakładowego są zawsze w całości opodatkowane do wysokości 
kwoty skapitalizowanej; kwota nieskapitalizowana, czyli kapitał utworzony z wpłat 
akcjonariuszy (kapitał zakładowy i kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości 
nominalnej), może uprawniać do nieopodatkowanych wypłat pod warunkiem, że 
obniżenie kapitału zakładowego jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. 

Opodatkowanie akcjonariuszy będących rezydentami Czech 

Zgodnie z przepisami prawa czeskiego dochód z tytułu dywidendy wypłacanej z kapitału 
ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej nie powinien podlegać opodatkowaniu 
podatkiem od dywidendy w rozumieniu czeskiej Ustawy o podatku dochodowym. W 
związku z powyższym dywidenda powinna być wliczana do ogólnej podstawy 
opodatkowania danego podatnika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o 
podatku dochodowym osoby fizyczne płacą podatek dochodowy naliczany według 
jednolitej 15-procentowej stawki. Osoby fizyczne, których łączny roczny dochód 
podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (z uwzględnieniem przedmiotowej 
dywidendy) jest niższy niż 15 000 CZK i/lub osoby, które uzyskują dochód wyłącznie z 
działalności niesamodzielnej (stosunku pracy), a ich pozostałe dochody, z 
uwzględnieniem przedmiotowej dywidendy, są niższe niż 6000 CZK, są zwolnione z 
obowiązku składania deklaracji podatkowych w Czechach.  
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Osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, 
naliczanym według stawki 19% od podstawy opodatkowania (zysku) (z uwzględnieniem 
przedmiotowej dywidendy), chyba że Czeskie Standardy Rachunkowości pozwalają uznać 
wypłatę dywidendy z kapitału ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej jako 
zmniejszenie wartości inwestycji.  

Opodatkowanie akcjonariuszy będących rezydentami Polski 

Jeżeli zgodnie z polskimi przepisami prawa przedmiotowy dochód stanowi wypłatę z 
kapitału ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, wówczas taka wypłata 
otrzymywana przez polskich akcjonariuszy powinna być – dla celów polskiej Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych i polskiej Ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych – klasyfikowana jako „przychody z tytułu udziału w zysku“ zagranicznych 
osób prawnych i podlegać opodatkowaniu: 

• zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem dochodowym od osób prawnych (bez 
możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu), z wyjątkiem sytuacji, gdzie 
ma zastosowanie zwolnienie podatkowe dotyczące udziału w kapitale 
(akcjonariusz powinien m.in. posiadać bezpośrednio co najmniej 10% akcji 
Spółki); 

• zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
(bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu). 

Spółka nie powinna podlegać obowiązkowi pobierania u źródła podatku dochodowego od 
osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dywidendy 
wypłacanej ze środków uzyskanych z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

Powyższy opis sposobu opodatkowania dywidendy zgodnie z luksemburskim, 
czeskim i polskim prawem podatkowym ma jedynie ogólny charakter. 
Inwestorzy mający wątpliwości co do swojego statusu podatkowego na 
terytorium Luksemburga i/lub kraju rezydencji podatkowej, lub poszukujący 
określonej porady prawnej, powinni skorzystać z usług swoich profesjonalnych 
doradców.  

Informacje przekazane w niniejszym komunikacie opracowano na podstawie 
przepisów prawa i przepisów wykonawczych obowiązujących na dzień jego 
publikacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany 
przepisów prawa, które mogą zostać wprowadzone po dacie publikacji 
niniejszego komunikatu. 

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie są wiążące dla organów 
podatkowych w Luksemburgu, Czechach i Polsce. Tym samym nie można mieć 
pewności, że organy te nie zajmą stanowiska odmiennego od przedstawionego 
w komunikacie. Omówione powyżej zasady opodatkowania zostały opracowane 
na podstawie opinii doradcy podatkowego PEGAS NONWOVENS S.A. i nie zostały 
zweryfikowane przez organy podatkowe poszczególnych krajów. 
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Odpowiedzialni za kontakty z inwestorami: 
 
Ondřej Kouřil       Klára Klímová 
Specjalista ds. Sprawozdawczości Zewnętrznej   Konsultant ds. Relacji Inwestorskich 
 
PEGAS NONWOVENS      PEGAS NONWOVENS 
Nr tel. +420 515 262 408      Nr tel. +420 515 262 450 
Nr tel. kom. +420 724 311 544     Nr tel. kom +420 602 244 838 
okouril@pegas.cz       kklimova@pegas.cz
 
 
PEGAS NONWOVENS S.A. to spółka holdingowa z siedzibą w Luksemburgu, posiadająca spółki operacyjne z 
siedzibą w Znojmo w Czechach. PEGAS NONWOVENS jest producentem włóknin polipropylenowych i 
polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, 
rolniczego i medycznego oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Produkowane przez Spółkę włókniny 
są wykorzystywane przede wszystkim do produkcji pieluszek dziecięcych, kobiecych artykułów higienicznych 
oraz środków higienicznych dla osób dorosłych cierpiących na inkontynencję. Spółka aktywnie opracowuje nowe 
produkty, na które istnieje popyt na rynku, dzięki czemu utrzymuje pozycję technologicznego lidera na 
europejskim rynku włóknin. Obecnie PEGAS NONWOVENS zatrudnia 387 osób. 
 
Akcje PEGAS NONWOVENS S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze i na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 
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