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Situaţia actuală a pieţelor financiare şi de credit, nefavorabilă operatorilor economici, 
a impus acestora aplicarea unor instrumente care să le asigure acoperirea nevoilor de fi-
nanţare. Instrumentele financiare moderne, aplicate pe scară largă în alte economii şi, cu 
precădere, de entităţile care activitează în domeniul financiar-bancar, s-au extins şi la enti-
tăţile din celelalte sectoare de activitate. 

Ca urmare, operatorilor economici de care ne ocupăm în acest material le-a fost, într-o 
anumită măsură, oarecum uşor să aplice noile mecanisme de finanţare. Nu ei au fost primii 
nevoiţi să găsească soluţii în acest sens, de vreme ce mecanismele erau aplicate deja de 
alte entităţi, respectiv instituţiile financiar-bancare. 

Prezentul material îşi propune să analizeze pentru început două situaţii întâlnite în 
practica operatorilor economici, şi anume: 

- derularea de operaţiuni de schimb valutar la termen; şi 

- preluarea unor creanţe în vederea recuperării de către unele entităţi. 

I. Tratamentul contabil şi fiscal pentru operaţiuni de schimb valutar la termen 

Exemplu nr. 1 
O societate comercială a încheiat în luna iulie 2007 un contract pentru operaţiuni de 

schimb la termen cu o societate comercială bancară cu termen scadent 20 decembrie 
2007. Contractul încheiat a fost prelungit pentru încă 3 luni, respectiv 20 martie 2008 şi, 
similar, la fiecare următor termen scadent, respectiv 20 iunie 2008 şi 20 septembrie 2008. 

La finele fiecărei luni, banca informează societatea comercială cu privire la câştigul 
sau pierderea din derularea contractului, în funcţie de evoluţia cursului valutar. 

La 31 decembrie 2007, societatea bancară a informat societatea comercială cu pri-
vire la câştigul raportat la sfârşitul exerciţiului financiar, aferent contractului în derulare. 

La termenele scadente, respectiv 20 decembrie 2007, 20 martie 2008, 20 iunie 2008 
şi 20 septembrie 2008, în funcţie de evoluţia cursului de referinţă faţă de cursul stabilit în 
contract, societatea comercială încasează câştiguri sau achită pierderi în valută societăţii 
bancare (au loc operaţiuni efective de încasări sau de plăţi). 

Exemplu nr. 2 
O societate comercială a încheiat cu anumite bănci contracte de vânzare şi cumpă-

rare de valută. Conform contractelor încheiate, societatea comercială vinde USD şi cum-
pără EURO la date fixe şi la cursuri fixe RON/USD şi RON/EURO stabilite contractual. 
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La data scadenţei (de decontare), societatea comercială încasează o sumă în lei în 
cazul vânzării de valută (USD), respectiv plăteşte în lei contravaloarea sumelor în cazul 
cumpărării de valută (EURO) la cursul de schimb RON/EURO fix, stabilit în contract. 

Probleme ridicate 

1. Dacă se înregistrează în contabilitatea operatorilor economici contractele încheiate 
de societatea comercială cu entităţi autorizate de BNR să efectueze schimb valutar la date 
viitoare. 

2. Dacă se înregistrează în contabilitate comunicările lunare efectuate de societăţile 
bancare cu privire la câştigul sau pierderea înregistrat(ă) de operatorii economici pentru 
operaţiuni neajunse la scadenţă, ca urmare a diferenţei dintre cursul valutar din contract şi 
cursul de referinţă. 

3. Cum se înregistrează în contabilitate la data scadenţei contractului, sumele încasa-
te sau plătite în cadrul contractelor menţionate. 

4. Care este tratamentul fiscal pentru veniturile şi cheltuielile (câştig/pierdere) genera-
te de aceste operaţiuni. 

Prevederi legale relevante 

Societăţile comerciale bancare şi instituţiile financiare abilitate să încheie contracte 
de schimb valutar la termen cu operatorii economici prevăd în contracte condiţiile şi terme-
nele la care se efectuează schimbul valutar. Modul de contabilizare va urmări întotdeauna 
derularea efectivă a operaţiunilor conform contractului. 

Reglementările contabile aplicabile operatorilor economici sunt diferite de cele aplica-
bile instituţiilor de credit, fiind diferit şi tratamentul contabil al operaţiunilor rezultate din de-
rularea contractelor menţionate mai sus. 

În contabilitatea operatorilor economici: 
Prevederi legale sunt cuprinse atât în Legea contabilităţii nr. 82/19911, republicată, cât şi în 

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/20052, cu modificările şi comple-
tările ulterioare. 

Astfel, conform art. 9 (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ”Documen-
tele oficiale de prezentare a situaţiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 
1 sunt situaţiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine 
fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la ac-
tivitatea desfăşurată.”. 

De asemenea, sunt relevante în analiza de faţă următoarele puncte din Reglementă-
rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

 
”141. [...] 

                                                 
1 Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată (M.O. nr. 454/18.06.2008). 
2 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile 

conforme cu directivele europene (M.O. nr. 1.080/30.11.2005), cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2) Operaţiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la 
cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea 
să genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar. 

 
142. - La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din 

evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în 
valută, acreditive şi depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de 
Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrea-
ză în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. 

[...] 
176. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în ac-

tivele şi pasivele entităţii se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanţului, de-
numite şi conturi de ordine şi evidenţă. 

În această categorie se cuprind angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau 
primite în relaţiile cu terţii, imobilizări corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre 
prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ urmăriţi în conti-
nuare, redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajun-
se la scadenţă, precum şi alte valori. 

(2) În cadrul elementelor extrabilanţiere sunt cuprinse şi activele şi datoriile contin-
gente. 

(3) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor eveni-
mente anterioare datei bilanţului şi a căror existenţă va fi confirmată numai prin apariţia 
sau neapariţia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totali-
tate sub controlul entităţii. 

Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanţă ce poate rezulta dintr-un 
litigiu în instanţă (de ex. o despăgubire), în care este implicată entitatea şi al cărui rezultat 
este incert. 

Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaş-
teptate, care pot să genereze intrări de beneficii economice în entitate. Activele contin-
gente nu trebuie recunoscute în conturile bilanţiere. Acestea trebuie prezentate în notele 
explicative în cazul în care este probabilă apariţia unor intrări de beneficii economice. 
Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt 
certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată. 

În cazul în care realizarea unui venit este sigură, activul aferent nu este un activ 
contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ. 

Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunză-
toare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii eco-
nomice devine certă, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile finan-
ciare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar proba-
bilă o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul 
contingent. 

(4) O datorie contingentă este: 
a) o obligaţie potenţială, apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei 

bilanţului şi a cărei existenţă va fi confirmată numai de apariţia sau neapariţia unuia sau 
mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entităţii; sau 

b) o obligaţie curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei 
bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece: 

- nu este sigur că vor fi necesare ieşiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; 
sau 
- valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil. 
O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingentă, aceasta fiind prezentată 

în notele explicative. 



CONTABILITATE 
 

RFPC nr. 2/2009  4 

În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajată în comun cu alte părţi, partea asu-
mată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingentă. 

Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit pro-
babilă o ieşire de resurse care încorporează beneficiile economice. Dacă se consideră că 
este necesară ieşirea de resurse, generată de un element considerat anterior datorie con-
tingentă, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare afe-
rente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului. 

(5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul că: 
a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunând că pot fi realizate estimări 

corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil că vor fi ne-
cesare ieşiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi 

b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt: 
- obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obliga-

ţie curentă care poate genera o ieşire de resurse; sau 
- obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu 

este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entităţii pentru stingerea obligaţiei, fie nu 
poate fi realizată o estimare suficient de credibilă a valorii obligaţiei).[...]” 

 
Această prezentare a elementelor de natura activelor contingente, respectiv datoriilor 

contingente, era necesară pentru a pune în evidenţă particularităţile acestora faţă de ele-
mentele bilanţiere. Astfel, potrivit punctului 21 (2) din reglementări, în înţelesul reglemen-
tărilor contabile: 

a. un activ reprezintă o resursă controlată de către entitate ca rezultat al unor eve-
nimente trecute, de la care se aşteaptă să genereze beneficii economice viitoare pentru 
entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil; 

b. o datorie reprezintă o obligaţie actuală a entităţii ce decurge din evenimente tre-
cute şi prin decontarea căreia se aşteaptă să rezulte o ieşire de resurse care încorporează 
beneficii economice. 

 
În concluzie, având în vedere prevederile contabile de mai sus, rezultă că, potrivit Re-

glementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modiifcările şi comple-
tările ulterioare, operatorii economici procedează astfel: 

- la momentul încheierii contractului, acesta se urmăreşte doar ca element extrabilan-
ţier; 

- întrucât, pe parcursul derulării contractului, operatorii economici au evidenţiate în re-
laţie cu acesta doar elemente extrabilanţiere, la sfârşitul exerciţiului financiar ele sunt urmă-
rite tot extrabilanţier, cu informaţii corespunzătoare în notele explicative la situaţiile finan-
ciare anuale; 

- vânzarea şi cumpărarea de valută la un anumit termen nu generează diferenţe de 
curs valutar; 

- înregistrarea în contabilitate a câştigului/pierderii rezultat(e) din derularea contrac-
telor încheiate cu scop de a obţine câştiguri din diferenţe de curs valutar, se efectuează la 
scadenţa acestora. 

În practică, contractele încheiate între operatorii economici şi bănci cuprind clauze 
specifice privind derularea operaţiunilor, astfel că nu poate fi generalizat un anumit trata-
ment contabil. Întotdeauna, pentru contabilizare, operatorii economici vor respecta regle-
mentările contabile şi prevederile cuprinse în contractele încheiate între părţi. 

 
Instituţiile cu care operatorii economici derulează operaţiuni de natura celor men-

ţionate mai sus, înregistrează aceste operaţiuni în conformitate cu reglementările con-
tabile aplicabile. 
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Tratamentul fiscal al operaţiunilor este cel prevăzut de Legea nr. 571/20033 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Astfel, relevante pentru analiza tratamentului fiscal al cheltuielilor/pierderilor generate 

de operatiunile descrise mai sus, sunt următoarele articole: 
”Art. 21 (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deduc-

tibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele re-
glementate prin acte normative în vigoare. 

Art. 21 (4) [...] 
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ, 

potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune, după 
caz, potrivit normelor;” nu sunt considerate cheltuieli deductibile. 

 
Totodată, Normele metodologice de aplicarea a Legii privind Codul Fiscal4 prevăd la Titlul II 

Impozitul pe profit, Capitolul II Calculul profitultu impozabil, punctul 12, ca “Veniturile şi cheltuielile 
generate de evaluarea ulterioară şi executarea instrumentelor financiare derivate, înregistrate 
potrivit reglementărilor contabile, sunt luate în calcul la stabilirea profitului impozabil.”. 

 
În ceea ce priveşte veniturile ce pot rezulta din operaţiunile prezentate mai sus, având 

în vedere că nu se regăsesc în lista veniturilor neimpozabile prevăzute la articolul 20 si 201 
din Codul fiscal, acestea vor fi tratate în general ca impozabile. 

 
În concluzie, tratamentul fiscal al operaţiunilor descrise mai sus depinde de îndeplini-

rea cumulativă a trei condiţii: 
- existenţa unui document justificativ pentru înregistrarea operaţiunii în evidenţele contabile; 
- respectarea reglementărilor contabile privind evidenţierea acestor operaţiuni; 
- scopul operaţiunilor ar trebui să fie acela de obţinere de venituri impozabile.  
 
II. Tratamentul contabil şi fiscal al creanţelor preluate spre recuperare de către en-

tităţi specializate 
 
În condiţiile în care unele persoane fizice şi juridice care au contractat credite la bănci 

sau instituţii financiare nebancare sunt în situaţia de a nu mai putea rambursa ratele sca-
dente, aceste instituţii pot proceda la cedarea (vânzarea) creanţelor unor societăţi comer-
ciale specializate în recuperarea de creanţe. 

Din practică a rezultat că există societăţi comerciale care nu intră sub reglementarea şi 
supravegherea Băncii Naţionale a României (BNR) care au în obiectul de activitate cum-
părarea de creanţe, rezultate din contracte de credit cu persoane fizice şi persoane juridice, 
neîncasate la scadenţă şi încadrate de către entitatea care le cedează în categoria pierdere, 
conform normelor BNR. 

Cumpărarea creanţelor se realizează în baza unui contract de cesiune a creanţelor, 
preţul cesiunii fiind de regulă mai mic decât valoarea nominală a creanţei. 

În această situaţie, un prim aspect este cel referitor la cadrul juridic de organizare şi func-
ţionare al societăţilor comerciale care pot cumpăra astfel de creanţe de la bănci şi instituţii 
financiare. 

 
Aspecte de clarificat: 
1. cadrul legal care reglementează posibilitatea efectuării acestui tip de operaţiuni; 

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

ulterioare. 
4 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. 
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2. înregistrările în contabilitate determinate de operaţiunile de preluare a creanţelor, 
evaluarea la închiderea exerciţiului, încasarea şi scoaterea din evidenţă a creanţelor pre-
luate care nu au putut fi recuperate; 

3. tratamentul fiscal privind impozitul pe profit şi TVA. 
 

1 Cu privire la cadrul legal: 
 
În măsura în care societăţile comerciale care au în obiectul de activitate cumpărarea 

de creanţe, nu se încadrează în categoria entităţilor reglementate şi supravegheate de 
BNR, aceste entităţi vor respecta cadrul legal general existent, aplicabil operatorilor eco-
nomici. 

O importanţă deosebită în derularea acestui tip de operaţiuni prezintă contractele în-
cheiate între părţi, respectiv societatea cedentă şi societatea care preia creanţele în scopul 
încasării. 

În ceea ce priveşte legislaţia în domeniu, unele prevederi referitoare la posibilitatea 
cedării unor creanţe unei terţe părţi sunt cuprinse în Legea nr. 469/20025 privind unele mă-
suri pentru întărirea disciplinei contractuale, cu modificările ulterioare. 

Potrivit art. 6 alin. (2) din legea menţionată, mecanismele de mobilizare a crean-
ţelor sunt forfetarea şi factoringul. 

Forfetarea - este contractul prin care un vânzător sau prestator de servicii îşi vinde 
creanţele pe care le are asupra unui cumpărător sau beneficiar unei societăţi bancare sau 
unei instituţii financiare specializate, contra unei taxe de forfetare. 

Factoringul - este contractul încheiat între o parte, denumită aderent, furnizoare de 
mărfuri sau prestatoare de servicii, şi o societate bancară sau o instituţie financiară spe-
cializată, denumită factor, prin care aceasta din urmă asigură finanţarea, urmărirea crean-
ţelor şi prezervarea contra riscurilor de credit, iar aderentul cedează factorului, cu titlu de 
vânzare, creanţele născute din vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terţi. 

Aşa cum rezultă din textul Legii nr. 469/2002, societatea comercială cumpărătoare a 
creanţelor trebuie să fie o instituţie financiară specializată, care are în obiectul de activitate 
efectuarea unor astfel de operaţiuni. 

Pentru ca societăţile comerciale să desfăşoare servicii de preluare a creanţelor, este 
necesar să identifice dacă în legislaţia naţională există unele limitări şi restricţii cu privire la 
desfăşurarea acestor activităţi. 

 
2 Cu privire la înregistrarea în contabilitatea societăţii comerciale care preia cre-

anţele: 
 
Preluarea creanţelor se efectuează în baza unor contracte între părţi în care trebuie 

să se prevadă cel puţin: 
a) valoarea nominală a creanţelor cedate; 
b) preţul cesiunii, respectiv suma pe care societatea o plăteşte cedentului, şi care, 

de regulă, este mai mică decât valoarea creanţelor preluate; 
c) termenele de plată a creanţelor preluate. 

 
În contabilitate, evidenţa analitică a creanţelor preluate trebuie ţinută pe fiecare de-

bitor şi creanţă în parte. 
Înregistrarea în contabilitatea societăţii comerciale care preia creanţele de recuperat 

se efectuează astfel: 
 

                                                 
5 Legea nr. 469/09.07.2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale (M.O. nr, 529/19.07.2002), 

cu modificările ulterioare. 
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461 Debitori diverşi = % – cu valoarea nominală (de încasat) a 
creanţelor preluate conform contractelor 

  462 Creditori diverşi – cu suma de plătit societăţii cedente 
(preţul de achiziţie) 

  758 Alte venituri din 
exploatare  

– cu diferenţa între valoarea creanţei de 
recuperat preluate şi suma de plătit pen-
tru achiziţionarea acesteia 

De exemplu, dacă o societate comercială specializată în recuperarea de creanţe a 
preluat de la o instituţie bancară un credit neachitat la termen de o persoană fizică în va-
loare de 10.000 lei pentru care achită băncii 2.000 lei, considerând că există un risc mare 
de neîncasare, înregistrarea creanţei preluate se va efectua astfel: 

461/persoana fizică = % 10.000 lei
  462/instituţia bancară 2.000 lei
  758 8.000 lei

 
3. În acest exemplu nu s-a înregistrat TVA-ul, tratamentul fiscal al operaţiunii fiind în 

conformitate cu prevederile Codului fiscal. 
 
Întrucât noul creditor urmăreşte încasarea unei creanţe, este necesară trecerea în re-

vistă a prevederilor aplicabile în cazul în care aceasta devine - total sau parţial – nerecu-
perabilă, fapt care presupune trecerea pe cheltuieli a respectivei creanţe. Prevederile sunt 
valabile indiferent dacă creanţa este în lei sau în valută. 

Potrivit punctului 45 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elemen-
telor de activ şi de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/20046, 
cu modificările ulterioare, evaluarea creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor probabilă 
de încasare sau de plată, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. Diferenţele 
constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă 
netă a creanţelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru depreciere. 

Astfel, referinţe în acest sens sunt cuprinse la următoarele puncte din Reglementările 
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate 
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

 
“58. - (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura 

datoriilor se evaluează şi se reflectă în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, 
pusă de acord cu rezultatele inventarierii. [...] 

 
59. - (1) La fiecare dată a bilanţului: 
a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilităţi şi alte elemente asimilate, 

cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi 
raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la 
data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavora-
bile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care 
au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii 
exerciţiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. [...] 

(2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de 
primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.” 

 

                                                 
6 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv (M.O. nr. 1.174/12.12.2004), cu modificările ulterioare. 
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“33. - (1) Ajustările de valoare cuprind toate corecţiile destinate să ţină seama de re-
ducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea redu-
cere este sau nu definitivă. 

(2) Ajustările de valoare pot fi: ajustări permanente, denumite în continuare amorti-
zări, şi/sau ajustările provizorii, denumite în continuare ajustări pentru depreciere sau pier-
dere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustării activelor.“ 

 
“175. - Pentru deprecierea crenţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul gru-

pului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflectă ajustări 
pentru depreciere.“ 

 
Prevederi corespunzătoare sunt cuprinse în aceleaşi reglementări pentru imobilizările 

financiare, care se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate 
pentru pierdere de valoare (punctul 107 din reglementări). 

 
Alte prevederi se referă la instrumentele financiare (în care sunt incluse şi creanţe), în 

general, după cum urmează: 
 
“114. - (2) Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un 

activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri pro-
prii pentru o altă entitate. 

- Un activ financiar este orice activ care reprezintă: 
a) trezorerie; 
b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi; 
c) un drept contractual: 
- de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate; sau 
- de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în condiţii care sunt po-

tenţial favorabile entităţii; sau 
d) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri 

proprii şi este: 
- un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să 

primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau 
- un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat în alt fel decât prin 

schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un număr fix din instru-
mentele de capital ale entităţii. În acest scop, instrumentele de capital ale entităţii nu includ 
instrumente care sunt ele însele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instru-
mente de capitaluri proprii ale entităţii. 

- O datorie financiară este orice datorie care reprezintă: 
a) o obligaţie contractuală: 
- de a ceda lichidităţi sau alt activ financiar unei alte entităţi; sau 
- de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în condiţii care sunt poten-

ţial nefavorabile pentru entitate; [...] 
 
Prin urmare, operatorii economici care au în evidenţă operaţiuni de tipul celor prezen-

tate, vor trebui să acorde o mare atenţie prezentărilor de informaţii în notele explicative la 
situaţiile financiare anuale, aşa cum prevăd şi reglementările contabile aplicabile operato-
rilor economici.  

 
Tratamentul fiscal al operatiunilor analizate: 
 
Potrivit art. 19 (1) din Codul fiscal, “Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între 

veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, 



CONTABILITATE 
 

RFPC nr. 2/2009  9 

dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile 
nedeductibile. [...]”. În completare, punctul 12 din Normele pentru aplicarea Legii privind 
Codul fiscal prevede că “Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea profitului 
impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit reglementarilor contabile date în ba-
za Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pre-
cum şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din care se scad veniturile ne-
impozabile şi se adaugă cheltuielile nedeductibile conform prevederilor art. 21 din Codul 
fiscal.”. 

Prin urmare, în lipsa unor prevederi specifice, în cazul în care contractele de creanţă 
îndeplinesc cerinţele legale prezentate mai sus, veniturile şi cheltuielile generate de opera-
ţiunile de cesiune de creanţe ar trebui luate la calculul profitului impozabil. 

 
Un aspect important de luat în seamă la determinarea tratamentului fiscal al cheltu-

ielilor generate de contractele de cesiune de creanţe este scopul tranzacţiilor. Astfel, pen-
tru a beneficia de deductibilitate, potrivit art. 21 (1) din Codul fiscal, aceste cheltuieli ar tre-
bui să aibă ca scop obţinerea de venituri impozabile.    

 
Din punct de vedere al TVA, potrivit art. 141 (2) a) pct. 3 din Codul Fiscal si pct. 35 (9) şi 

35 (10) din Normele de aplicare a Codul fiscal, pentru societatea care preia creantele, 
recuperarea de creanţe este o prestare de servicii efectuată cu plată, taxabilă din punct de 
vedere al taxei pe valoarea adăugată, indiferent dacă persoana care preia creanţele, preia 
sau nu riscul privind neîncasarea acestora, aşa cum rezultă şi din Decizia Curţii Europene de 
Justiţie nr. C-305/01 MKG7. 

 
Punctul 10 din Norme prevede că baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugată 

pentru operaţiunile prevăzute la punctul 9 este reprezentată de contravaloarea serviciului, 
inclusiv componenta de finanţare, şi se determină în funcţie de tipul contractului, putând fi 
calculată ca: 

- suma dobânzii aferente finanţării şi a comisionului de administrare şi colectare a cre-
anţelor; 

- diferenţa între valoarea nominală a creanţelor şi preţul de achiziţie al acestora, în 
cazul creanţelor care nu au depăşit termenul de scadenţă; 

- diferenţa între valoarea economică sau de piaţă a creanţelor agreată de părţi şi stipulată în 
contractul încheiat şi preţul de achiziţie al acestora în cazul recuperării creanţelor cu termenul de 
scadenţă depăşit. 

 
Aşa cum rezultă şi din textul Normelor menţionate, baza de impozitare a TVA se de-

termină în funcţie de tipul contractului. Pentru a se evita interpretările şi erorile, atât con-
tabile cât şi fiscale, este necesar ca părţile reprezentate în contract să prevadă cu claritate 
toţi termenii şi condiţiile tranzacţiei. 

                                                 
7 OJ C 2.08.2003. 


