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În acest număr:

Modificări legislative: Societățile vor putea să distribuie
dividende trimestrial
Societățile primesc posibilitatea de a distribui trimestrial dividendele, potrivit
proiectului de lege nr. 265/2017, adoptat de Parlamentul României pe 13 iunie
2018.
În acest sens, proiectul de lege aduce, după caz, modificări și completări Legii
contabilității nr. 82/1991, Legii societăților nr. 31/1990, precum și Legii nr.
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
Pentru a intra în vigoare, proiectul urmează să fie promulgat de președintele
României și publicat în Monitorul Oficial.
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Modificări legislative: Societățile vor putea să distribuie
dividende trimestrial
Societățile primesc posibilitatea de a distribui trimestrial dividendele, potrivit
proiectului de lege nr. 265/2017, adoptat de Parlamentul României pe 13 iunie
2018.
În continuare, prezentăm principalele modificări:
Proiectul de lege aduce o modificare semnificativă a legii societăților nr.
31/1990, prin includerea posibilității distribuirii de dividende pe parcursului
anului. Astfel:


Societatea poate să distribuie dividende, opțional trimestrial, pe baza
situațiilor financiare interimare, și anual, după regularizarea efectuată prin
situațiile financiare anuale.



Dividendele distribuite trimestrial se pot plăti în termenul stabilit de
adunarea generală a asociaților sau, după caz, prin legile speciale.



Regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în timpul
anului (fie prin plata de către societate către asociați/acționari fie invers ) se
va face în termen de 60 zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale,
sub sancțiunea plătii de dobânzi penalizatoare stabilite conform legislației
aplicabile, cu excepția cazurilor în care prin actul constitutiv sau prin
hotărârea adunării generale a acționarilor nu s-a stabilit o dobândă mai
mare.



Situațiile financiare anuale vor evidenția dividendele atribuite parțial și vor
regulariza diferențele rezultate.



Dividendele plătite contrar mențiunilor anterioare se restituie, dacă
societatea dovedește că asociații au cunoscut neregularitatea distribuirii sau,
în împrejurările existente, trebuia să o cunoască.



În cazul societăților pe acțiuni, situația privind dividendele distribuite parțial
în cursul anului fiscal se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, la
data convocării adunării generale pentru aprobarea situațiilor financiare
anuale. Articolul 2721 litera b) care incriminează distribuția de dividende
fictive sau nedistribuibile a fost modificat astfel încît să reflecte cele de mai
sus.

Pentru a alinia modificările din Legea societăților, Proiectul de lege modifică și
Legea contabilității nr. 82/1991. Legea contabilității aduce următoarele
clarificări:


Repartizarea profitului trimestrial se poate efectua în limita profitului
contabil net realizat trimestrial plus profituri reportate și sume retrase din
rezerve disponibile în acest scop (după scăderea oricăror pierderi raportate
și a rezervelor egale sau statutare).



În scopul distribuirii profitului, trebuie pregătite situații financiare interime,
care necesită aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților și
auditarea (dacă societatea are obligația statutară de a-și audita situațiile
financiare anuale sau a optat în acest sens) sau verificarea de către cenzori
(dacă situațiile financiare anuale sunt, potrivit legii, verificate de către
cenzori).

Legea privind organizarea și funcționarea cooperației a fost și ea modificată în
sensul includerii dreptului membrilor cooperatori de a primi dividende din profitul
realizat trimestrial.
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Pentru textul întreg al Proiectului de lege adoptat, vă rugăm accesați link-ul
acesta: https://goo.gl/LMz42o

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță
fiscală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2018. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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