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PRECIZĂRI

 În Monitorul Oficial
privind Procedura de 
regularizarea anuală a
următoarele prevederi
 Obiectul prezentei
plus la bugetul de stat,
parţial în cursul anului,
republicată, cu modificările
asociaţi sau acţionari 
aprobarea situaţiilor financiare
şi neplătite, până la sfârşitul
 În situaţia în care
fost mai mari decât dividendele
impozit pe dividende 
obligaţiilor fiscale ale
se evidenţiază suma reprezentând
plus ca urmare a regularizării
asociaţi/acţionari a dividendelor.
  Ulterior depunerii
la organul fiscal competent
impozitului pe dividende.
Cererea de restituire 
a dreptului de a cere 
fiscală, respectiv de 5
luat naştere dreptul la
  În cazul în care
restante, inclusiv amenzi
recuperare organului 
dividendelor, denumită
efectuarea compensării
 Restituirea sumelor reprezentând
efectuează prin decontare
procedură fiscală, în contul
restituire. 
  Plătitorul de dividende
în situaţia în care după
interimare distribuite
în plus la buget. 
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PRECIZĂRI PRIVIND RESTITUIREA IMPOZITULUI PE DIVIDENDE
 

Oficial nr. 402/27.04.2022 a fost publicat OPANAF
 restituire a impozitului pe dividende rezultat
a dividendelor distribuite parţial în cursul anului

prevederi principale:  
prezentei proceduri îl constituie impozitul pe dividende

stat, rezultat din regularizarea anuală a dividendelor
anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr.
modificările şi completările ulterioare, după restituirea

 a dividendelor încasate în plus de către aceştia
financiare anuale în cazul dividendelor interimare
sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea

care plătitorul de dividende constată că sumele
dividendele datorate, acesta corectează debitele
 declarate la organul fiscal central competent

ale acestuia,  prin depunerea unei declaraţii 
reprezentând impozit pe dividende rezultată

regularizării anuale a dividendelor, după restituirea
dividendelor. 

depunerii declaraţiei rectificative, plătitorul de 
competent o declaraţie de regularizare/cerere 

dividende. 
 se poate depune până la împlinirea termenului
 restituirea prevăzut la art. 219 din Codul de
5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor
la restituire. 

care plătitorul de dividende înregistrează obligaţii
amenzi de orice fel şi alte creanţe bugetare, transmise

 fiscal competent, suma rezultată după regularizarea
denumită în continuare sumă de restituit, se restituie

compensării potrivit art. 167 şi 168 din Codul de procedură
reprezentând impozit pe dividende cuvenite

decontare bancară, în termenul prevăzut de art.
contul bancar indicat de plătitorul de dividende

dividende poate solicita restituirea impozitului
după aprobarea situaţiilor financiare anuale în

distribuite şi neplătite acţionarilor sau asociaţiilor rezultă
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DIVIDENDE 

OPANAF 765/2022 
rezultat din 

anului, cu 

dividende plătit în 
dividendelor distribuite 

nr. 31/1990, 
restituirea de către 
aceştia sau după 

interimare distribuite 
distribuirea acestora. 

sumele distribuite au 
debitele reprezentând 

competent în administrarea 
 rectificative în care 

rezultată ca fiind plătită în 
restituirea de către 

 dividende depune 
 de restituire a 

termenului de prescripţie 
de procedură 

următor celui în care a 

obligaţii fiscale 
transmise spre 

regularizarea anuală a 
restituie numai după 
procedură fiscală. 

cuvenite plătitorului se 
art. 77 din Codul de 

dividende în cererea de 

impozitului pe dividende şi 
în cazul dividendelor 

rezultă sume plătite 
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