FIDELITAS

INTEGRITAS

FORTITUDO

Iulie 2018

Newsletter
Dividendele trimestriale
În Monitorul Oficial nr. 595 din 12/07/2018 a fost
publicată Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi
completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea
şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi
modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, care acordă dreptul asociaților
și acționarilor unei persoane juridice să obțină
dividende trimestrial.
I.

Când se pot acorda dividende?

Scopul societății comerciale este acela de a obține
profit din activitatea comercială desfășurată și de a-l
împărți între asociați, iar cota-parte din profit ce se
plătește fiecărui asociat poartă denumirea de dividend.
În acest sens, Legea societăților nr. 31/1990 prevede
că nu se vor putea distribui dividende decât din profituri
determinate potrivit legii, adică profitul trebuie să fie
real și util.
Profitul este real când din activitatea comercială a
societății s-a obținut un câștig care excede capitalului
social, şi este util dacă este suma rămasă după
repartizarea pe destinațiile legale (e.g. întregirea
capitalului social, plata impozitelor și taxelor și altor
datorii ale societății, constituirea fondului de rezervă
etc.).
În caz contrar, dividendele sunt fictive , iar acestea se
restituie într-un termen de prescripție de 3 ani de la
data distribuirii lor, dacă societatea dovedeşte că
asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în
împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.
Distribuirea dividendelor se face potrivit actului
constitutiv și voinței asociaților, stabilite prin adunarea
generală a asociaților. În absența vreunei mențiuni în
actul constitutiv sau unei hotărâri a adunării generale,
legea prevede că dividendele se distribuie asociaţilor
proporţional cu cota de participare la capitalul social
vărsat.
II.

Ce este nou în legătură cu acordarea
dividendelor?

De la 15 iulie 2018, asociații pot decide distribuirea de
dividende trimestrial pe baza situaţiilor financiare
interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin
situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu
se prevede altfel.
Astfel, opţional, dividendele se pot plăti trimestrial, în
termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor
sau, după caz, prin legile speciale, regularizarea
diferenţelor rezultate din distribuirea dividendelor în
timpul anului urmând să se facă prin situaţiile

După modificare, lege prevede că plata diferenţelor
rezultate din regularizare se face în termen de 60 de
zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale
aferente exerciţiului financiar încheiat.
Se pune întrebarea, însă, dacă asociații nu decid
repartizarea trimestrială de dividende și nici nu
hotărăsc în vreun fel cu privire la plata de dividende
odată cu aprobarea situației financiare anuale, acestea
se plătesc tot în termen de 60 de zile de la data
aprobării situaţiilor financiare anuale aferente
exerciţiului financiar încheiat, ca în cazul regularizării?
Răspunsul ar trebui să fie afirmativ, deoarece
repartizarea trimestrială de dividende este opțională, iar
repartizarea anuală a rămas regula în materie.
B.

În cazul dividendelor trimestriale

Legea prevede că dividendele se distribuie asociaţilor
opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare
interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin
situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu
se prevede altfel și că termenul pentru plata acestor
este stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau,
după caz, prin legile speciale.
Se pune întrebarea dacă este necesară o hotărâre a
adunării generale a asociaților pentru distribuirea
trimestrială de dividende.
Spre deosebire de distribuirea anuală de dividende, în
termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor
financiare anuale aferente exerciţiului financiar
încheiat, în cazul distribuirii trimestriale de dividende,
este necesară o hotărâre a adunării generale în acest
sens, în măsura în care nu este prevăzut altfel în actul
constitutiv.
De asemenea, nimic nu împiedică asociații să
stabilească în actul constitutiv că dividendele se
distribuie trimestrial, caz în care societatea este
obligată să întocmească situaţii financiare interimare,
iar plata dividendelor s-ar putea face chiar în absența
unei hotărâri a adunării generale a asociaților, în
termenul și condițiile stabilite în actul constitutiv, după
aprobarea situației financiare interimare.
De asemenea, legea prevede că în cazul în care la
momentul aprobării situațiilor financiare anuale rezultă
diferențe pozitive, plata acestor diferențe se va face
către asociați în termen de 60 de zile de la data
aprobării situaţiilor financiare anuale aferente
exerciţiului financiar încheiat iar în cazul în care rezultă
diferență negative, diferența se restituire societăţii în
același termen de 60 de zile de la data aprobării

financiare anuale.

situaţiilor financiare anuale.

În cazul în care, la momentul aprobării situațiilor
financiare anuale rezultă diferențe pozitive, plata
acestor diferențe se va face către asociați în termen de
60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare
anuale, aferente exerciţiului financiar încheiat.

Se pune întrebarea dacă este necesară o hotărâre
adunării generale a asociaților de aprobare a
plății/recuperării diferenței pozitive/negative, după caz,
sau dacă este suficientă aprobarea situației financiare
anuale.

În cazul în care rezultă o diferență negativă, aceasta se
restituire societăţii în același termen de 60 de zile de la
data aprobării situaţiilor financiare anuale.

În principiu, nu este necesară o hotărâre a adunării
generale a asociaților în acest caz, fiind suficientă
aprobarea situației financiare anuale printr-o astfel de
hotărâre, deoarece situația financiară anuală oricum va
evidenția sumele aferente repartizărilor interimare de
dividende, care se înregistrează în contabilitate și, în
plus, în prima ipoteză (când societatea mai are de plătit
dividende), legea prevede că asociații au dreptul la
plata diferenţelor rezultate din regularizare, iar, în a
doua ipoteză (când asociații trebuie să restituie o parte
din dividendele încasare trimestrial), tot legea prevede
că persoanele care au încasat dividende trimestrial au
obligaţia de restituire, iar conducerea societăţii are
obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a
dispune măsurile ce se impun în acest scop.

În ambele cazuri (în care la finalul exercițiului financiar
rezultă diferențe pozitive între dividendele încasate și
cele datorate, sau, dimpotrivă, rezultă diferențe
pozitive), debitorul obligației de plată (societatea) /
restituire (asociatul), după caz, datorează dobândă
legală penalizatoare peste termenul de 60 zile în care
trebuie
să
facă
plată.
Cuantumul
dobânzii
penalizatoare poate fi majorat prin actul constitutiv sau
prin hotărârea adunării generale a asociaților.
III.

Este în toate cazurile necesară o hotărâre a
asociaților pentru acordarea de dividende?
A.

În cazul dividendelor anuale

Înainte de modificarea adusă de Legea nr. 163/2018,
Legea societăților nr. 31/1990 prevedea că dividendele
se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a
asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale,
dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei
financiare anuale aferente exerciţiului financiar
încheiat, iar după acest termen, societatea datorează
dobândă legală penalizatoare.

În toate cazurile, pentru evitarea oricărei interpretări
contrare, este recomandată adoptarea unei hotărâri
a adunării generale a asociaților care să stabilească
cu claritate condițiile de acordare a dividendelor, fie
ele trimestriale sau anuale.
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