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Warszawa, 4 lutego 2019 r.

Uczestnicy KDPW
W nawiązaniu do komunikatu seev.031.001.03 z 28 stycznia br. dotyczącego wypłaty dywidendy
spółki BANCO SANTANDER S.A. (ES0113900J37) uprzejmie informujemy, iż możliwe będzie ubieganie
się
o zwrot nadpłaconego podatku na zasadzie quick refund.
W przypadku, gdy intencją polskich akcjonariuszy będzie odzyskanie różnicy podatku pomiędzy
standardowo obowiązującą stawką 19% a stawką 15% wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Hiszpanią, niezbędne będzie przesłanie do Krajowego
Depozytu oryginałów następujących dokumentów w terminie do 22 lutego br.:
1. dokument wystawiony przez właściwy dla podatnika urząd skarbowy dotyczący jego statusu
podatkowego, tj. Certyfikat Rezydencji, który powinien byd wystawiony za rok podatkowy,
w którym przypada wypłata dywidendy oraz zawierad informację, ze jest wystawiony zgodnie
z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (Double Taxation Agreement) pomiędzy Polską
a Hiszpanią,
2. pełnomocnictwo dla KDPW S.A. do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku w imieniu
akcjonariusza, przygotowane w języku angielskim.
Dodatkowo w ww. terminie należy przesład za pośrednictwem poczty ESDI na skrzynkę 0001032PRD
listę akcjonariuszy (sporządzoną przez uczestnika KDPW) w formacie pliku xls zgodnie z załączonym
wzorem.
Jednocześnie informujemy, że fundusze emerytalne uprawnione do 0% stawki podatkowej będą
mogły ubiegad się o zwrot nadpłaconego podatku w ramach procedury standard refund, w terminie
późniejszym.
W związku z ubieganiem się o zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej zastosowanie mają
opłaty zgodnie z punktami Tabeli Opłat:
- 8.6.2. w wysokości 340 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 800 zł.
- 8.6.1.2. w wysokości 15 zł od jednego posiadacza akcji, lecz nie mniej niż 30 zł.
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ulicy Książęcej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców
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