
DECLARAŢIE DE REGULARIZARE /  
CERERE DE RESTITUIRE 

A IMPOZITULUI PE DIVIDENDE   _ _ _

 A. Date de identificare a plătitorului

Cod de identificare fiscală 

Denumire

Judeţ Localitate Stradă Număr Bloc Scară

Ap. Cod poştal Sector Telefon Fax E-mail

 B. Date privind creanța fiscală

Anexa nr.2 

Perioada de raportare

Luna Anul

Nr. crt. Denumire creanţă fiscală Suma ( lei )

Cod bugetar : 

2. Impozit pe dividende rezultat ca urmare 
    a regularizării anuale a dividendelor

 Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Nume, Prenume:

Funcția/Calitatea:

Semnătura

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

1. Impozit pe dividende declarat în cursul  
    anului pentru care se face regularizarea

3. Diferență solicitată la restituire (rd.1-rd.2)

Solicit ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite să se efectueze în contul bancar cod IBAN ......................................................... deschis în lei, la ...................................................

Nr.crt. Numele și prenumele acționarilor/asociaților Suma 
(lei)

 C. Restituirea dividendelor de către acționari/asociați

În temeiul art. 170 ^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală solicit  restituirea sumei prevăzute la lit.B pct. 3
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