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     MODALITĂŢI  DE  REPARTIZARE  A  DIVIDENDELOR 
                    potrivit prevederilor legale introduse de Legea 163/2018* 
 
 

Dividendele se distribuie acţionarilor sau asociaţilor proporţional cu cota de 
participare la capitalul social vărsat, astfel: 

- opţional trimestrial în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus 
eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care 
se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele 
legale sau statutare, pe baza situaţiilor financiare interimare*  aprobate de adunarea 
generală a acţionarilor sau asociaţilor, după caz; 

      şi 
 - anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul 

constitutiv nu se prevede altfel.  
 
*Situaţiile financiare interimare: 
- sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia 

de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, 
potrivit legii. 

- sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale 
fac obiectul verificării de către cenzori, potrivit legii. 

 
• Plata în mod opţional trimestrial a dividendelor se face în termenul stabilit de 

adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, prin legile speciale. 
 

• Regularizarea diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul 
anului se facă prin situaţiile financiare anuale: 

Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data 
aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.  

După acest termen societatea datorează dobândă penalizatoare. 
 
Dacă în urma regularizării, asociaţii sau acţionarii datorează restituiri de dividende 

acestea se achită societăţii în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare 
anuale. După acest termen asociaţii sau acţionarii datorează dobândă penalizatoare.   

 
Conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a 

dispune măsurile ce se impun în acest scop. 
______________________________________ 
* Legea 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 82/1991, modificarea şi 
completarea Legii societăţilor 31/1990 şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial 595 din 12 iulie 2018 
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