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REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 

 
Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend 

vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA 
 

LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen 
"PEGAS" nebo "Společnost") zveřejňuje informace ohledně uplatnění srážkové 
daně na výplatu ve výši 1,15 EUR na jednu akcii. Rozhodný den pro vznik 
nároku na tuto platbu byl stanoven na 16. října 2015 a výplata dividendy na 
28. října 2015.  

 
Platba (dále také „dividenda“ nebo „dividendy“) vyplacená společností PEGAS 
NONWOVENS SA jejím akcionářům v roce 2015 podléhá lucemburské srážkové dani. 
Srážková daň u zdroje bude Společností uplatněna u dividendy vyplácené všem 
akcionářům s výjimkou akcionářů, kteří splňují podmínky pro osvobození od daně na 
základě držby významného podílu ve Společnosti (viz bod 3). Současná sazba 
lucemburské srážkové daně činí 15% z hrubé částky dividendy. 
 
Společnost připravila pro své akcionáře následující obecná pravidla pro uplatnění 
srážkové daně u dividendy vyplacené v roce 2015. Akcionáři, kteří si nejsou jisti svou 
daňovou povinností v Lucembursku a/nebo zemi, kde mají daňový domicil, nebo kteří 
potřebují specifické daňové poradenství, by měli problematiku konzultovat se svým 
daňovým poradcem.  
 
1. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou fyzickými 
osobami a nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku  
Akcionáři Společnosti, kteří jsou fyzickými osobami a nejsou daňovými rezidenty 
v Lucembursku, podléhají lucemburské srážkové dani z výplaty dividendy (současná 
sazba činí 15% z hrubé částky dividendy) bez možnosti jejího snížení či vrácení. Výjimku 
umožňuje existence platných dohod o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem a 
státem daňového domicilu akcionáře umožňujících snížení sazby srážkové daně. Tito 
akcionáři pak, v závislosti na daňových předpisech platných v zemi svého daňového 
domicilu, mohou v zemi svého domicilu započíst sraženou daň na svou daňovou 
povinnost ve výši provedené srážky nebo výnos z dividendy vyjmout ze zdanění.  
 
2. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou právnickými 
osobami, nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku a nemají v Lucembursku 
stálou provozovnu 
Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidenty 
v Lucembursku, mohou mít nárok na sníženou sazbu srážkové daně z dividendy 
v případě existence platné dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem a 
státem daňového domicilu akcionáře umožňující snížení sazby srážkové daně a pokud 
jsou tyto právnické osoby daňovými rezidenty v příslušném státě ve smyslu příslušných 
dohod o dvojím zdanění nebo v případě uplatnění osvobození od srážkové daně 
v Lucembursku na základě držby významného podílu ve Společnosti (viz bod 3). 
 
Zvýhodnění snížené či nulové sazby srážkové daně může být akcionářům uděleno 
daňovou správou v Lucembursku na základě dokladu prokazujícího, že akcionář je 
skutečným vlastníkem příjmu z držby akcií PEGASu. Akcionář je obecně považován za 
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skutečného vlastníka v případě, že obdrží dividendu ve svůj vlastní prospěch a nikoliv 
jako zprostředkovatel či depozitář, a pokud s touto dividendou může volně nakládat dle 
svého vlastního uvážení. 
 
V případě, že je možné aplikovat nižší sazbu srážkové daně dle dohody o zamezení 
dvojího zdanění, může akcionář v Lucembursku požádat o vrácení nadměrně sražené 
části daně. Za tímto účelem musí na Lucemburskou daňovou správu doručit následující 
dokumenty: 

- 4 kopie formuláře “901bis”, které musí být před odevzdáním potvrzeny ze strany 
daňových úřadů země daňové rezidence akcionáře. Formulář “901bis” je volně dostupný 
na webových stránkách Lucemburské daňové správy: www.impotsdirects.public.lu, pod 
složkou “Formulaires” (Formuláře). 

- kopii daňového přiznání (formuláře číslo 900) dokladujícího přiznání srážkové daně u 
zdroje společností PEGAS a kopii bankovního převodu dokladujícího zaplacení srážkové 
daně Společností (viz bod 5).  
 
Výše uvedené doklady musejí být doručeny lucemburské daňové správě na následující 
adresu: 
Administration des contributions directes 
Bureau d’imposition des sociétés VI 
18, rue du Fort Wedell 
L-2982 Luxembourg 
 
Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidenty 
v Lucembursku, mohou započíst sraženou daň na svou daňovou povinnost nebo výnos 
z dividendy vyjmout ze zdanění v závislosti na právní úpravě v zemi svého daňového 
domicilu. 
 
3. Pravidla možnosti osvobození od daně na základě držby významného podílu 
ve Společnosti 
Akcionáři, kteří jsou skutečnými vlastníky dividend a splňují podmínky uvedené níže, 
mohou uplatnit osvobození od lucemburské daně na základě držby významného podílu ve 
Společnosti:  
 

A) Akcionář musí být: 

• Organizace s kolektivním charakterem, jež splňuje podmínky článku 2 směrnice 
2011/96/CEE (dále jako „a“), nebo 

• Akciová společnost jakožto plně zdanitelný lucemburský daňový rezident 
neuvedený v příloze článku 166 (10) lucemburského zákona o dani z příjmu 
(„Luxembourg Income Tax Law“, dále jako LITL) (dále jako „b“), nebo 

• Stálá provozovna (tj. lucemburská a zahraniční) organizace s kolektivním 
charakterem splňující písmena a, b nebo 

• Organizace s kolektivním charakterem plně podléhající dani odpovídající 
korporátní dani z příjmu v Lucembursku (daň z příjmů ve výši alespoň 10,5 % 
obecně splňuje tento požadavek, pakliže je daňový základ stanoven dle pravidel a 
kritérií podobných těm používaným v Lucembursku), která je daňovým 
rezidentem ve státě, který má s Lucemburskem uzavřenou dohodu o zamezení 
dvojího zdanění (nebo také jako lucemburská stálá provozovna této organizace), 
nebo 
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• Akciová společnost s daňovým domicilem ve Švýcarsku s povinností platit 
korporátní daň z příjmu ve Švýcarsku bez možnosti vyjmutí, nebo 

• Akciová společnost nebo družstvo s daňovým domicilem ve členském státě 
Evropského hospodářského prostoru (EHP), jiném než státě Evropské Unie (tj. v 
Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandě), která je povinná k dani odpovídající 
korporátní dani z příjmu v Lucembursku (daň z příjmů ve výši alespoň 10,5 % 
obecně splňuje tento požadavek, pakliže je daňový základ stanoven dle pravidel a 
kritérií podobných těm používaným v Lucembursku), nebo 

• Stálá provozovna (tj. lucemburská a zahraniční) akciové společnosti nebo družstva 
s daňovou rezidencí v státě EHP jiném než státě Evropské Unie. 
 

B) Podíl ve Společnosti 
Minimální podíl, jenž umožňuje slevu na srážkové dani z dividendy, činí: 
• 10% podíl na základním kapitálu Společnosti; nebo 
• podíl na akciovém kapitálu společnosti v minimální pořizovací hodnotě 1 200 000 EUR. 
 

C) Minimální doba držby podílu 
Minimální podíl ve Společnosti musí být držen nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců ke 
dni výplaty dividendy. Tento test platí jako obecný princip ohledně držby podílu a není 
tak vyžadována držba totožných akcií. 
 
• 12 měsíční doba držení akcií splněna ke dni výplaty dividendy 
 
V případě splnění podmínek uplatnění osvobození od srážkové daně může akcionář 
požádat o vrácení daně sražené v Lucembursku. Za tímto účelem musí na lucemburskou 
daňovou správu doručit následující dokumenty: 

- 4 kopie vyplněných formulářů “901bis”, které musí být před odevzdáním potvrzeny ze 
strany daňových úřadů země daňové rezidence akcionáře (vztahuje se pouze na 
akcionáře, jež nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku). Formulář “901bis” je volně 
dostupný na webových stránkách Lucemburské daňové správy: 
www.impotsdirects.public.lu, pod složkou “Formulaires” (Formuláře). 

- kopii daňového přiznání (formuláře číslo 900) dokladujícího přiznání srážkové daně u 
zdroje společností PEGAS a kopii bankovního převodu dokladujícího zaplacení srážkové 
daně Společností (viz bod 6).  
 
Výše uvedené doklady musejí být doručeny lucemburské daňové správě na následující 
adresu: 
Administration des contributions directes 
Bureau d’imposition des sociétés VI 
18, rue du Fort Wedell 
L-2982 Luxembourg 
 
• 12 měsíční doba držení akcií splněna až po dni výplaty dividendy Společností  
 
V případě, že akcionář v den výplaty dividendy nesplňuje podmínku držby minimálního 
podílu po dobu 12 měsíců, musí se akcionář zavázat k držbě podílu po tuto minimální 
dobu, aby mohl požádat o vrácení sražené daně. Tito akcionáři musí mimo dokumenty 
zmíněné výše také písemně potvrdit lucemburské daňové správě, že drželi minimální 
podív ve Společnosti nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců, jakmile je tato doba 
splněna.  
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4. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou daňovými 
rezidenty v Lucembursku a nemohou uplatnit slevu na dani na základě držby 
významného podílu ve Společnosti 
 
Akcionáři Společnosti, kteří jsou konečnými příjemci a zároveň daňovými rezidenty 
v Lucembursku (fyzické i právnické osoby) podléhají lucemburské srážkové dani z výplaty 
dividendy (současná sazba činí 15%). Tato srážková daň může být započtena oproti dani 
z příjmu akcionáře.  
Jestliže je sražená daň vyšší než daň z příjmu, pak akcionář může započíst tuto 
srážkovou daň oproti jiným vzniklým a splatným přímým daňovým povinnostem 
v Lucembursku. V případě, že akcionář nebude moci započíst nadměrně sraženou 
srážkovou daň, pak je oprávněn požádat o vrácení přeplatku.  
 
5. Srážková daň z dividendy vyplacené daňově transparentním akcionářům 
 
S dividendami vyplacenými akcionářům Společnosti, kteří jsou z pohledu lucemburských 
daňových zákonů daňově transparentní (ať už jde o právnické osoby nebo o osoby bez 
právní subjektivity, lucemburské nebo zahraniční), je nakládáno tak, jako by byly 
Společností vyplaceny přímo investorům v těchto transparentních entitách v poměru 
podle jejich investičních podílů. K těmto investorům se vztahují pravidla uvedená 
v sekcích 1-4, pokud nejsou z pohledu lucemburských daňových zákonů také daňově 
transparentní. V tomto případě se v řetězci postupuje dále až do úrovně, kdy investorem 
je daňově netransparentní akcionář. 
 
6. Přiznání ke srážkové dani společností PEGAS 
 
V průběhu patnácti dní po dni výplaty dividendy Společnost zveřejní na svých webových 
stránkách (www.pegas.cz), v sekci “Investoři/Srážková daň z dividendy” kopii přiznání ke 
srážkové dani z dividendy přiznané v Lucembursku (formulář č. 900) a kopii bankovního 
převodu, dokladující zaplacení srážkové daně Společností. 

 

Informace v tomto oznámení o zdanění v Lucembursku jsou pouze obecné. 
Investoři by neměli spoléhat výhradně na informace z tohoto oznámení, ale 
doporučuje se jim obrátit se na svého daňového poradce ohledně konkrétní 
informace o způsobu jejich zdanění. 

Údaje uvedené v oznámení jsou založeny na stávající legislativě a právních 
předpisech platných k datu vydání oznámení. Společnost neodpovídá za změny 
právní úpravy, které nastanou po datu vydání tohoto oznámení. 

Údaje uvedené v oznámení nejsou závazné pro orgány daňové správy 
v Lucembursku, České republice a v Polsku a nelze zaručit, že jejich stanovisko 
bude totožné s údaji uvedenými v tomto oznámení. Uvedený způsob zdanění je 
založen na názoru daňových poradců společnosti PEGAS NONWOVENS SA a 
nebyl ověřen u orgánů daňové správy v příslušných zemích, pokud není výše 
uvedeno jinak. 
 
Český překlad tohoto oznámení byl vytvořen pouze pro informativní účely a 
může se lišit od anglické verze. Pro zamezení veškerých pochybností o možných 
rozporech nebo odlišnostech mezi českým překladem a anglickou verzí, je 
anglická verze oznámení rozhodující. 
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Dne 30. září 2015 
 
 
Jan Židek   
Head of External Reporting     
 
PEGAS NONWOVENS SA   
Tel.: +420 515 262 408   
GSM: +420 727 964 218 
jzidek@pegas.cz 
      

 

PEGAS NONWOVENS SA, société anonyme, je holdingová společnost se sídlem v Lucembursku s provozními 
dceřinými společnostmi ve Znojmě a v Bučovicích v České republice a ve městě 6th October v Egyptě. PEGAS 
NONWOVENS je výrobcem netkaných textilií na bázi polypropylenu a polyethylenu pro oblast hygieny, 
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a ostatních specializovaných sektorů. Tyto textilie jsou 
primárně využívány pro výrobu dětských plenek, výrobků dámské hygieny a inkontinence pro dospělé. 
Společnost se aktivně podílí na vývoji nových produktů poptávaných trhem a udržuje si tak vedoucí pozici v 
oblasti technologií na evropském trhu netkaných textilií. PEGAS NONWOVENS zaměstnává v současnosti více 
než 570 pracovníků. PEGAS NONWOVENS SA je veřejně obchodovanou společností na burzách v Praze a ve 
Varšavě. 


