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* Răspunsurile reprezintă opinii personale ale celor care le redactează. Revista şi autorii nu îşi asu-

mă răspunderea pentru eventualele pagube ce pot fi produse de aplicarea sau neaplicarea soluţiilor date. 
 
 
1. Care este termenul de plată al dividendelor cuvenite asociaţilor? 

Potrivit art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/19901 privind societăţile comerciale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/20122 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, dividendele cuvenite asociaţilor 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. În caz contrar, societatea comercială datorează, după acest termen, 
dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/20113 privind 
dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările 
ulterioare, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor 
care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o 
dobândă mai mare. 

În conformitate cu art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011, rata dobânzii legale pe-
nalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, 
care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin hotărâre a Consiliului de administraţie 
al Băncii Naţionale a României, plus 4 puncte procentuale.  

Totodată, menţionăm că, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/20014 pri-
vind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale 
cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, inclusiv cele aduse prin art. III pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
47/2012, prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile naţionale, com-
paniile naţionale şi societăţile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acţi-
onar unic, majoritar sau la care deţine controlul au obligaţia să vireze dividendele cuvenite 
acţionarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situa-
ţiilor financiare anuale. 
                                                 
1 Legea nr. 31/16.11.1990 privind societăţile comerciale, republicată (M.O. nr. 1.066/17.11.2004), cu mo-

dificările şi completările ulterioare 
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2. Sunt deductibile în calculul profitului impozabil al unei societăţi comerciale chel-
tuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente sediului social aflat în locuinţa 
proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal? 

În conformitate cu art. 21 alin. (1) din Legea nr. 571/20035 privind Codul fiscal, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltu-
ieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele 
reglementate prin acte normative în vigoare, iar potrivit alin. (3) lit. m) ale aceluiaşi articol, în 
calculul profitului impozabil cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu 
aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, au 
deductibilitate limitată, respectiv acestea sunt deductibile în limita corespunzătoare suprafe-
ţelor puse la dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop.  

Aşa cum se prevede la pct. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/20046, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, Titlul II “Impozitul pe profit”, aceste cheltuieli de funcţionare, întreţinere şi repa-
raţii aferente sediului sunt deductibile în limita determinată pe baza raportului dintre suprafaţa 
pusă la dispoziţie contribuabilului, menţionată în contractul încheiat între părţi, şi suprafaţa tota-
lă a locuinţei. Contribuabilul va justifica cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferen-
te sediului cu documente legale, cum sunt contractele încheiate cu furnizorii de utilităţi şi alte 
documente. 

 
3. Ce diferenţă există între locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile 

şi locaţiunea bunurilor agricole? 

Potrivit art. 1.777 din Legea nr. 287/20097 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, locaţiunea este contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să asigure 
celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul 
unui preţ, denumit chirie. 

După natura bunurilor care pot face obiectul locaţiunii, prin art. 1.778 se distinge asu-
pra felurilor locaţiunii în sensul că: 

 locaţiunea bunurilor imobile şi aceea a bunurilor mobile se numeşte închiriere; 
 locaţiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare.  
În ceea ce priveşte caracterul executoriu al contractelor de locaţiune şi al contractelor 

de arendare reţinem dispoziţiile art. 1.798 din Codul civil, potrivit cărora,  
”Contractele de locaţiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost 

înregistrate la organele fiscale, precum şi cele încheiate în formă autentică constituie ti-
tluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract sau, 
în lipsa acestora, prin lege.” 
şi art. 1.845, 

”Contractele de arendare încheiate în formă autentică, precum şi cele înregistrate la 
consiliul local constituie, în condiţiile legii, titluri executorii pentru plata arendei la terme-
nele şi în modalităţile stabilite în contract.”. 

În materie fiscală, reţinem dispoziţiile art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, potrivit cărora, 
contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul perso-
nal au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor 
survenite ulterior, în termen de 15 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la or-
ganul fiscal competent. 

                                                 
5 Legea nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 927/23.12.2003), cu modificările şi completările 

ulterioare 
6 Hotărârea Guvernului nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 112/06.02.2004), cu modificările şi completările ulterioare 
7 Legea nr. 287/17.07.2009 privind Codul civil, republicată (M.O. nr. 505/15.07.2011), cu modificările 
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