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 SUBIECT: DIVIDENDE ÎN AVANS 

MONITORUL OFICIAL nr. 595/12 iulie 2018 Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completatea legii 
contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților 
nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea 
și funcționarea cooperației 

 intrare in vigoare: 15 iulie 2018 

 

Legea nr. 163/2018 aduce modificări Legii contabilității, Legii 
societăților și Legii cooperației în sensul introducerii opțiunii 
de distribuire trimestrială a dividendelor de către societățile 
reglementate de Legea nr. 31/1990 și de societățile 
cooperative reglementate de Legea nr. 1/2005. 

I. Legea n. 82/1991 – Legea contabilității 
Prin noile modificări aduse Legii contabilității, se introduce, 
printre altele, obligația întocmirii de situații financiare 
interimare în cazul distribuirii trimestriale a profitului către 
acționari sau asociați precum și reglementările contabile 
aplicabile în această situație.  

1.1. În vederea repartizării trimestriale a dividendelor, se 
instituie obligația întocmirii de situații financiare interimare de 
către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, 
regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-
dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane 
juridice, aprobate de adunarea generală a 
acționarilor/asociaților.  

1.2. În cazul în care persoanele care întocmesc situațiile 
financiare interimare au obligația de auditare statutară, atunci 
și situațiile interimare sunt supuse auditului. Dacă situațiile 
financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori, 
situațiile financiare interimare vor fi supuse acestei verificări. 

1.3. Repartizarea trimestrială a profitului se face opțional, în 
cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net 
realizat trimestrial la care se adaugă eventualele profituri 
reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest 
scop, iar din acestea se scad pierderile reportate si sumele 
depuse in rezerve in conformitate cu cerințele legale sau 
statutare. 

1.4. Sumele reprezentând repartizări interimare de dividende 
se înregistrează în contabilitate, fiind reflectate în situațiile 
financiare interimare drept creanțe față de acționari/asociați.  

1.5. Regularizarea repartizărilor interimare are loc după 
aprobarea situațiilor financiare anuale, iar dividendele plătite 
în plus vor fi restituite în 60 zile de la aprobarea acestor 
situații. Operațiunea de restituire are loc numai pentru 
persoanele care au încasat dividende trimestrial. Conducerea 

societății are obligația de a urmări recuperarea sumelor plătite 
în plus și de a dispune măsurile ce se impun. 

II. Legea nr. 31/1990 – Lege societăților 
În contextul modificărilor aduse Legii contabilității, Legea nr. 
31/1990 provede posibilitatea  distribuirii și plății dividendelor: 

(i) trimestrial (opțional), pe baza situațiilor financiare 
interimare; sau 

(ii) anual, pe baza situațiilor financiare anuale. 

2.1. Regularizarea diferențelor apărute în urma distribuirii 
parțiale a dividendelor se face prin situațiile financiare anuale.  
Plata diferențelor se face în 60 zile de la data aprobării 
situațiilor financiare anuale. Dacă nu se restituie sumele 
primite în plus, asociații/acționarii datorează dobândă 
penalizatoare calculată conform OG nr. 13/2011 (art. 3). 

2.2. Situația privind dividendele distribuite parțial se pune la 
dispoziția acționarilor/asociaților. 

2.3. 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 este pasibil de pedeapsa cu închisoare de la un an 
la cinci ani. 

III. Legea nr. 1/2005 – Lege privind organizarea și 
funcționarea cooperației 
3.1. Conform noilor modificări, membrii cooperatori au dreptul 
de a primi dividende din profitul realizat trimestrial. 

3.2. Fapta administratorului, a președintelui societăţii 
cooperative ori a directorului executiv care încasează sau 
plătește dividende din beneficii fictive sau care nu puteau fi 
distribuite în lipsa situației financiare interimare constituie 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă. 

 

 


