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Sumar: 

1. Legea nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea 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 („Legea 

163/2018”) 

Introducerea posibilității de distribuire trimestrială a 

dividendelor    

Conform prevederilor Legii 163/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 595/12.07.2018, 

începând cu data de 13 iulie 2018 societățile pot distribui trimestrial dividende. 

Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se efectuează 

opțional, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri 

reportate și sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, suma permisă la 

distribuire fiind ulterior diminuată cu eventualele pierderi reportate din anii anteriori 

și cu rezervele obligatorii de constituit (ca, de exemplu, rezerva legală). 

Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc 

după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în 

plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data 

aprobării situaţiilor financiare anuale. 

Societățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să 

întocmească situaţii financiare interimare. Aceste situații financiare sunt supuse 

auditului, în situația în care persoanele care le întocmesc au obligația de auditare 

statutară a situațiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora. 
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Editori 

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & 

Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din 

consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite 

acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de 

eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale 

autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului 

impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare 

fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.  

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu 

avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și 

contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la 

toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la 

bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – 

Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.  
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Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va 

solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să 

contactaţi consultantul sus-menţionat. 
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