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Sumar
În data de 13 iunie 2018 Parlamentul a adoptat Legea nr. 265/2017 („Legea 265”), care permite
societăților repartizarea și plata trimestrială de dividende. Măsura a fost adoptată în scopul stimulării
inițiativei comerciale și obținerii de profit.
Ulterior adoptării, Legea 265 va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, la trei zile după
ce este promulgată de către Președintele României.
Pentru a ajunge la scopul dorit, Legea 265 modifică anumite prevederi din Legea nr. 82/1991 („Legea contabilității”) și din Legea nr. 31/1990 („Legea societăților”). Astfel, Legea 265 aduce următoarele
modificări:

Cine poate opta pentru distribuirea trimestrială
de dividende?
Pot opta pentru distribuirea trimestrială de dividende toate
persoanele prevăzute de art. 1 alin. (1) din Legea contabilității:
•
•
•
•
•
•

societăţile comerciale,
societăţile/ companiile naţionale,
regiile autonome,
institutele naţionale de cercetare-dezvoltare,
societăţile cooperatiste şi
toate celelalte persoane juridice care au obligaţia să
organizeze şi să conducă contabilitatea financiară,
potrivit Legii contabilității.

Care este modalitatea în care se realizează
distribuirea trimestrială de dividende?
•

Repartizarea trimestrială se realizează opțional, în limita
obținută din aplicarea următoarei formule:

Profitul contabil net realizat trimestrial + eventuale profituri reportate
+ sume retrase din rezerve disponibile - orice pierderi raportate sume depuse în rezerve = limită de repartizare trimestrială de
dividende;
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•

Din punct de vedere contabil, repartizările interimare de
dividende se vor înregistra în contabilitate și reflecta în
situațiile financiare drept creanțe față de acționari/ asociați;

•

Diferențele rezultate din distribuirea de dividende în cursul
anului se vor regulariza prin situațiile financiare anuale.
Astfel, distribuirea anuală de dividende se va putea efectua
doar ulterior evidențierii și regularizării distribuirilor din timpul
anului;

•

Ulterior regularizării, acționarii/asociații care au încasat
dividende în plus vor fi obligați să le restituie în termen de
60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale.
Organele de conducere ale Societății vor urmări aceste
sume.

Ce obligații au entitățile care distribuie
trimestrial dividende?
•

Entitățile care optează pentru distribuirea de dividende au
obligația să întocmească situații financiare interimare;

•

Situațiile financiare interimare vor fi supuse auditului,
dacă persoanele care le întocmesc au obligația statutară
de auditare a situațiilor financiare anuale sau optează
pentru auditarea acestora. De asemenea, dacă situațiile
financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori,
situațiile financiare interimare vor fi supuse aceleiași
verificări;

•

Termenul de plată al dividendelor distribuite trimestrial este
stabilit prin adunarea generală a asociaților sau, după caz,
prin legile speciale;

•

Societatea care nu plătește acționarilor/asociaților
dividendele în termenul stabilit va datora, după acest
termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din
Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, dacă nu este stabilită o
dobândă mai mare.

Ce obligații au acționarii/asociații care
primesc dividende?
•

Acționarii/ asociații care nu restituie Societății dividendele
primite în plus în termen de 60 de zile, vor datora, după
acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform
art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, dacă nu
este stabilită o dobândă mai mare;

•

În completarea art. 2721 lit. b) din Legea Societăților,
Legea 265 califică drept infracțiune fapta săvârșită de
fondatorul, administratorul, directorul general, directorul,
membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului
ori reprezentantul legal al societăţii care încasează sau
plătește dividende din profituri fictive sau care nu puteau
fi distribuite în cursul exercițiului financiar, pe baza
situației financiare interimare.

Alte dispoziții:
•

În cazul societăților de tip S.A., de la data convocării adunării
generale, pe lângă celelalte documente disponibile, acționarii
vor avea la dispoziție și situația privind dividendele distribuite
parțial.
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