
Material informativ

Impozitul pe dividende

• Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende

O persoană juridică română care plătește dividende către o persoană juridică română are
obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către
bugetul de stat.

Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra
dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și
se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care
se plătește dividendul.

Prin excepție, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârșitul anului
în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plătește,
după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a
primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situațiile
financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite și neplătite
până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, dacă în ultima zi a
anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică
română care primește dividendele îndeplinește condițiile prevăzute la art. 43, alin (4) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Această reglementare se refera la faptul ca prevederile de mai sus nu se aplică în cazul
dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă
persoana juridică română care primește dividendele deține, la data plății dividendelor,
minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă
de un an împlinit până la data plății acestora inclusiv.

De asemenea prevederile sus menționate nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o
persoană juridică română:

a) fondurilor de pensii administrate privat, fondurilor de pensii facultative şi organismelor de
plasament colectiv fără personalitate juridică, constituite potrivit legislaţiei în materie;

b) organelor administrației publice care exercită, prin lege, drepturile și obligațiile ce decurg
din calitatea de acționar al statului/unității administrativ-teritoriale la acea persoană juridică
română.



Veniturile din investiții realizate de persoane fizice cuprind și veniturile din dividende.

Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri
de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv se impun
cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii
impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu
plata dividendelor/sumelor reprezentând câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de
participare de către acționari/asociați/investitori. Termenul de virare a impozitului este până
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul
dividendelor/câștigurilor obținute ca urmare a deținerii de titluri de participare, distribuite, dar
care nu au fost plătite acționarilor/asociaților/investitorilor până la sfârșitul anului în care
s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câștig se plătește până la
data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la
bugetul de stat.

• Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe dividende

În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii
parţiale în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de
dividende depune la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de
restituire după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor şi până la împlinirea
termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. Pentru diferenţele de restituit sunt
aplicabile prevederile art. 167 sau 168 , după caz din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
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Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările
ulterioare;

Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


