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Stimate client, 
 

Vă mulțumim pentru încrederea acordată produselor noastre! 
 

Vă reamintim pe această cale că profiturile obținute de pe urma 
plasamentelor financiare sunt supuse impozitării, conform 

normelor legale în vigoare, iar impozitarea se face în condițiile 
prevăzute de țara de rezidență fiscală a fiecarei persoane. 

Deoarece în evidențele BT Asset Management SAI S.A. figurați 
ca și nerezident, vă rugăm să ne transmiteți, la adresa de e-mail 
conformare@btam.ro, numărul de identificare fiscală emis de 

țara dumneavoastră de origine sau de rezidență fiscală. Numărul 
de identificare fiscală (Taxpayer Identification Number sau TIN) 

este o informatie pe care avem obligația legală de a o colecta 
pentru ca societatea noastră să își poată îndeplini obligațiile de 

raportare către instituțiile abilitate. 
Nu în ultimul rand, clarificarea rezidenței fiscale în raport cu 
România este în interesul dumneavoastră, pentru a preveni 

dubla impozitare a câștigurilor dumneavoastră. 
 

Termenul limită pentru furnizarea acestor informații este 
31.03.2023. 

 
În cazul în care nu veți răspunde solicitării noastre, BT Asset 

Management SAI S.A. își rezervă dreptul de a restricționa 
derularea relației de afaceri cu dumneavoastră, în condițiile 

prevăzute de prospectele de emisiune ale fondurilor de investiții 
administrate. 

 
Pentru clarificări în legătură cu acest subiect, vă rugăm să nu 
ezitați să ne contactați la numărul de telefon: 021-9128 sau in 

scris, prin e-mail la Marketing.BTAsset@btam.ro. 
 

Va multumim pentru intelegere. 
BT Asset Management S A I   SA 

 Dear customer, 
 

Thank you for your trust in our products! 
 

We remind you that the profits obtained from financial investments 
are subject to taxation, in accordance to the applicable law, and that 
the taxation is carried out under the conditions set by the residence 

country of each person. 
Therefore, due to the fact that in the BT Asset Management SAI S.A. 
databases you are registered as non-Romanian resident, we kindly 
ask you to provide us with your Taxpayer Identification Number 
(TIN) issued by your origin or residence country, by sending it to 

conformare@btam.ro This TIN is an information that we have the 
legal obligation to collect, in order for our company to be able to 

fulfill its reporting obligations. 
 

Not least, clarification of your fiscal residence in relation to Romania 
is in your own interest, in order to prevent the double taxation of 

your profits. 
 

The deadline for providing the requested information is the 31st of 
March 2023. 

 
In the event that you will not answer to our request, BT Asset 

Management SAI S.A. reserves the right to restrict the development 
of its business relationship with you, under the conditions provided 

in the prospectuses of the managed investment funds. 
 
 

For any questions regarding this subject, please do not hesitate to 
contact us at: 021-9128 or, in writing, at 

Marketing.BTAsset@btam.ro . 
 

Thank you for your understanding. 
BT Asset Management S A I SA 
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