
 
 

IAS 8 
 

Politici contabile, schimbări de estimări  
contabile şi corectarea erorilor 

 
 Obiectiv 
 IAS 8 prescrie tratamentul aplicabil schimbărilor de politici contabile, al 
schimbărilor de estimări şi al corectării erorilor şi informarea necesară în vederea 
asigurării comparabilităţii situaţiilor financiare. 
 Domeniu de aplicare 
 IAS 8 cuprinde precizări referitoare la următoarele aspecte: 

 cum este selectată o metodă contabilă; 
 când este permisă schimbarea unei politici contabile; 
 care este tratamentul contabil al schimbărilor de politici contabile. 

 Definiţii 
 Politicile (metodele) contabile sunt principiile, bazele, convenţiile, regulile şi 
practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea şi prezentarea situaţiilor 
financiare.  
 O modificare a estimării contabile reprezintă o ajustare a valorii contabile a 
unui activ sau a unei datorii, sau valoarea consumului periodic al unui activ, care rezultă 
din evaluarea situaţiei prezente a activelor şi datoriilor şi a beneficiilor şi obligaţiilor 
viitoare preconizate asociate acestora. Modificarea estimărilor contabile rezultă de pe 
urma noilor informaţii sau noilor evoluţii şi în consecinţă nu reprezintă corectări ale 
erorilor. 
 Semnificativ Omisiunile sau declaraţiile eronate privind elementele sunt 
semnificative dacă acestea ar putea influenţa, în mod individual sau colectiv, deciziile 
economice ale utilizatorilor luate pe baza situaţiilor financiare. Pragul de semnificaţie 
depinde de dimensiunea şi natura omisiunii sau a declaraţiei eronate judecată în context. 
 Erorile perioadei anterioare reprezintă omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în 
situaţiile financiare ale entităţii pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultând 
din neutilizarea sau utilizarea greşită a informaţiilor fiabile care: 

a) erau disponibile la momentul în care s-a autorizat publicarea situaţiilor 
financiare pentru acele perioade; 

b) ar fi putut fi obţinute şi luate în considerare, în mod rezonabil, la 
întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare. 



Astfel de erori includ efecte ale erorilor matematice, greşeli în aplicarea politicilor 
contabile, neglijarea sau interpretarea greşită a faptelor şi fraude. 
 Aplicarea retroactică (retrospectivă) reprezintă aplicarea unei noi politici 
contabile tranzacţiilor, altor evenimente şi condiţii, ca şi cum politica respectivă s-ar fi 
aplicat dintotdeauna.  
 Retratarea retroactivă reprezintă corectarea recunoaşterii, evaluării şi 
prezentării valorii elementelor din situaţiile financiare, ca şi cum erorile perioadei 
anterioare nu ar fi existat. 
 Aplicarea prospectivă a unei modificări a politicilor contabile şi respectiv a 
recunoaşterii efectului unei modificări a estimărilor contabile, reprezintă: 

a) aplicarea noii politici contabile tranzacţiilor, altor evenimente şi condiţii care 
au apărut după data la care se modifică politica; 

b) recunoaşterea efectului modificării estimării contabile în perioadele curente şi 
viitoare afectate de modificare. 

Modificări ale politicilor contabile 
O entitate trebuie să modifice o politică contabilă doar dacă această modificare: 
a) este impusă de un standard sau de o interpretare; sau 
b) are drept rezultat situaţii financiare care oferă informaţii fiabile şi mai relevante 
cu privire la efectele tranzacţiilor, ale altor evenimente sau condiţii asupra poziţiei 
financiare, performanţei financiare sau fluxurilor de trezorerie ale entităţii. 
Tratamentul contabil al schimbărilor de estimări 

 Datorită incertitudinilor inerente activităţii întreprinderilor trebuie să se recurgă la 
estimări pentru evaluarea elementelor din situaţiile financiare. Estimarea implică judecăţi 
de valoare bazate pe cele mai recente informaţii aflate la dispoziţie. Estimările contabile 
sunt aproximări care pot avea nevoie de revizuire, pe măsură ce alte noi informaţii devin 
cunoscute.  
 Selectarea tehnicii de estimare presupune respectarea constrângerii impuse de 
raportul cost-beneficiu. 
 O estimare trebuie să fie revizuită dacă au loc schimbări în circumstanţele pe care 
aceasta era bazată sau ca urmare a noi informaţii, experienţe sau evoluţii.  
 Efectele unei schimbări de estimări sunt recunoscute prospectiv şi trebuie 
incluse în determinarea rezultatului net în:  

 exerciţiul schimbării, dacă schimbarea afectează numai exerciţiul în cauză; 
 exerciţiul schimbării şi exerciţiile viitoare, dacă schimbarea afectează atât 

exerciţiul curent, cât şi exerciţiile viitoare.  
 Revizuirea unei estimări contabile afectează acelaşi post din contul de profit şi 
pierdere care a fost utilizat şi anterior schimbării. 
 Prezentarea informaţiilor 



 O entitate trebuie să prezinte natura şi valoarea unei modificări de estimare 
contabilă care are efect în perioada curentă sau se aşteaptă să aibă efect în perioada 
viitoare, cu excepţia prezentării efectului asupra perioadelor viitoare, când este imposibil 
de estimat acel efect. 
 Tratamentul contabil al schimbărilor de politici contabile 
 Politicile contabile precizează cum sunt reflectate efectele tranzacţiilor şi altor 
evenimente prin recunoaşterea, selectarea bazelor de evaluare, derecunoaşterea şi 
prezentarea elementelor în situaţiile financiare. 
 O modificare a politicii contabile trebuie efectuată doar dacă este cerută prin 
lege sau de un organism de reglementare contabilă, sau dacă această modificare are ca 
rezultat o prezentare mai adecvată a evenimentelor şi tranzacţiilor în situaţiile financiare 
ale întreprinderii. 

O modificare a politicii contabile este aplicată retrospectiv sau prospectiv. 
Aplicarea retrospectivă are ca rezultat noua politică aplicată evenimentelor şi 

tranzacţiilor ca şi cum aceasta ar fi fost întotdeauna folosită. Această politică contabilă 
este aplicată tranzacţiilor şi evenimentelor la data generării unor astfel de elemente. 

Aplicarea prospectivă constă în faptul că noua politică este aplicată 
evenimentelor şi tranzacţiilor ce au loc după data la care s-a efectuat modificarea. De 
exemplu, o întreprindere poate decide modificarea politicii sale contabile aplicată 
costurilor îndatorării şi capitalizarea acelor costuri conform tratamentului alternativ 
permis de IAS 23. În cazul aplicării prospective, noua politică se aplică doar costurilor 
îndatorării care au fost suportate după data modificării politicii.    

Dacă aplicarea retrospectivă nu este posibilă, informaţia comparativă nu trebuie 
retratată, chiar dacă prevederile tranzitorii ale unui standard solicită acest lucru.  

Corectarea erorilor 
Erorile sunt omisiuni şi alte informaţii eronate în situaţiile financiare ale 

întreprinderii, dintr-o perioadă sau din mai multe perioade, care sunt descoperite în 
exerciţiul curent şi care privesc o informaţie fiabilă care: 

a) era disponibilă când acele situaţii financiare din perioadele anterioare au fost 
întocmite; 

b) puteau fi, în mod rezonabil, obţinute şi luate în considerare la întocmirea şi 
prezentarea acelor situaţii financiare. 

Erorile pot apărea ca rezultat al unui calcul matematic greşit, al aplicării eronate a 
politicilor contabile, al interpretării greşite a evenimentelor, al fraudelor sau omisiunilor. 

Corectarea unei erori va fi contabilizată retrospectiv. Eroarea va fi corectată fie 
prin retratarea sumelor comparative pentru perioada anterioară în care a survenit, fie se va 
recurge la retratarea soldului iniţial al rezultatului reportat al primei perioade prezentate, 
dacă eroarea a survenit înainte de aceasta. 

 



Prezentarea erorilor perioadei anterioare 
O entitate trebuie să prezinte următoarele: 
a) natura erorii perioadei anterioare; 
b) pentru fiecare perioadă anterioară prezentată valoarea corectării: 
- pentru fiecare element-rând afectat de situaţia financiară; şi 
- dacă IAS 33 se aplică entităţii, pentru rezultatele de bază şi diluate pe acţiune; 
c) valoarea corectării la începutul celei mai îndepărtate perioade anterioare 

prezentate; şi  
d) dacă retratarea retroactivă este imposibilă pentru perioada anterioară specifică, 
circumstanţele care conduc la existenţa acelei condiţii şi o descriere a modului în 
care şi a momentului din care a fost corectată eroarea. 
 
APLICAŢII 
1) Care dintre următoarele sunt schimbări de politici contabile şi care sunt 

schimbări de estimări: 
a) schimbarea gradului de recuperare a creanţelor; 
b) schimbarea metodei de amortizare; 
c) schimbarea metodei de evaluare la ieşire a stocurilor de la FIFO la CMP; 
d) reevaluarea imobilizărilor corporale evaluate la cost; 
e) schimbarea duratei de utilitate a activelor amortizabile. 
Răspuns: 
 
2) Erorile includ: 
a) erori matematice; 
b) aplicarea eronată a unei politici contabile; 
c) interpretarea eronată a faptelor; 
d) fraudele; 
e) modificarea provizionului pentru deprecierea creanţelor. 
A) a, b;  B) a, b, c;  C) a, b, c, d;  D) a, b, c, e; E) b, e. 
Răspuns corect:  
 
3) Întreprinderea X a achiziţionat un utilaj la începutul exerciţiului N – 4, în 

următoarele condiţii: 
- cost de achiziţie =  88.000 lei; 
- durata de amortizare = 8 ani; 
- amortizare liniară; 
- valoarea reziduală = 8.000 lei.  
La finele celui de-al patrulea an durata de utilizare se reestimează la 7 ani, iar 

valoarea reziduală la 6.500 lei.  



a) Ce valoare va avea amortizarea în anul N şi ce înregistrare se va efectua? 
b) Schimbarea de estimare va afecta rezultatul exerciţiului în anii N+2 şi N+2? 
Răspuns: 

  
4) Firma ROTAS cumpără la data de 26.12.N – 1, un echipament la preţul de 

25.000 lei, durata de viaţă estimată 8 ani, valoarea reziduală 1.400 lei. Echipamentul se 
amortizează liniar, coeficient de degresie 2. La finele anului N, echipamentul este evaluat 
la o valoare de 21.000 lei. La sfârşitul anului N+1 se trece la amortizarea liniară, durata 
de viaţă a echipamentului este reestimată la 10 ani, iar valoarea reziduală la 800 lei. La 
sfârşitul anului N+2 firma efectuează un test de depreciere în urma căruia se stabileşte o 
valoare recuperabilă de 11.500 lei. Firma Rotas utilizează tratamentul alternativ din IAS 
16 pentru evaluarea echipamentului.  
 Să se determine valoarea la care este evaluat în bilanţ echipamentul la sfârşitul 
exerciţiilor N, N+1 şi N+2. 
  

Rezolvare: 
  
 5) În martie 2013 se constată că firma Rotas a omis să înregistreze în 
contabilitatea anului 2011 un venit în valoare de 5.200 lei aferent unui contract de 
prestări de servicii, TVA 24%. Cota de impozit pe profit pe anul 2011 a fost de 16%. 
 Rezolvare: 
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IAS 23 
COSTURILE ÎNDATORĂRII 

 
 

 Definiţii 
 Costurile îndatorării cuprind dobânda şi alte costuri suportate de o entitate în 
legătură cu împrumutarea de fonduri. Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile 
achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ calificabil reprezintă costurile 
împrumuturilor care puteau fi evitate dacă nu se efectuau cheltuieli cu acel activ. 
 Un activ calificabil (activ cu ciclu lung de fabricaţie)  este un activ căruia îi 
este necesară o perioadă de timp importantă pentru a fi gata pentru scopul său sau pentru 
vânzare. 
 Costurile îndatorării pot include: 

a) dobânzile corespunzătoare descoperirilor de cont1 şi împrumuturilor pe termen 
scurt sau lung; 

b) amortizarea reducerilor sau primelor aferente împrumuturilor; 
c) amortizarea cheltuielilor complementare realizate în scopul obţinerii 

împrumuturilor; 
d) cheltuieli de finanţare aferente contractelor de leasing financiar; 
e) diferenţe de curs valutar aferente împrumuturilor în valută, în măsură în care 

acestea sunt privite ca o ajustare a cheltuielilor cu dobânda. 
Dobânda poate fi capitalizată doar într-un activ care prin natura sa are un ciclu 

lung de pregătire pentru intrarea în funcţiune (un activ calificabil). Aceasta exclude active 
care sunt gata pentru utilizare în momentul în care sunt cumpărate. De asemenea, vor fi 
excluse şi întârzierile operaţionale din motive care nu sunt legate de activul respectiv, de 
exemplu, greve ale muncitorilor.  

În cadrul notelor explicative la situaţiile financiare trebuie să se prezinte politica 
contabilă adoptată, referitoare la costurile îndatorării. În prezentarea situaţiilor 
financiare, regula este că aplicarea tratamentelor alternative trebuie să facă obiectul unor 
prezentări în cadrul notelor explicative.  

Dacă fondurile sunt împrumutate special pentru activul calificabil, costurile 
împrumuturilor încorporabile se determină prin diminuarea costurilor reale angajate ale 
îndatorării, cu veniturile obţinute din plasamentul temporar al fondurilor împrumutate.   

                                                 
1 Descoperit de cont reprezintă o facilitate bancară în cadrul căreia banca stabileşte un plafon, în limita 
căruia aceasta poate utiliza sume de bani, chiar dacă în contul curent al entităţii  nu există disponibil. 



Tratament contabil de bază  
  Costurile îndatorării trebuie recunoscute ca o cheltuială în perioada în care au 
apărut, fără a se ţine cont de felul în care împrumuturile sunt utilizate. 
 Tratament contabil alternativ permis 
  Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau 
producţiei unui activ calificabil trebuie capitalizate ca parte din costul acelui activ atunci 
când  este probabil ca ele să aibă ca rezultat beneficii economice viitore pentru entitate şi 
costurile să poată fi evaluate în mod credibil. Alte costuri ale îndatorării sunt recunoscute 
ca o cheltuială în perioada în care au apărut. 
 Un activ calificabil este un activ care solicită, în mod necesar, o perioadă lungă 
de pregătire înainte de a fi gata în vederea utilizării sale prestabilite sau înainte de a fi 
vândut. 
 Dacă fondurile sunt împrumutate special pentru activul calificabil, costurile 
împrumuturilor încorporabile se determină prin diminuarea costurilor reale angajate ale 
îndatorării cu veniturile obţinute din plasamentul temporar al fondurilor împrumutate. 
 Perioada de începere a capitalizării 
 Capitalizarea costurilor îndatorării ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de 
producţie trebuie să înceapă în momentul în care:  

A) se realizează cheltuielile pentru acel activ; 
B) se generează costurile îndatorării; 
C) sunt în curs activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea folosirii 

prestabilite sau a vânzării lui. 
Întreruperea capitalizării 
Capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze când se realizează cea mai 

mare parte a activului. Un activ este în mod normal finalizat chiar dacă unele lucrări 
administrative de rutină pot continua încă. 
 Când construirea unui activ cu ciclu lung de producţie se realizează prin 
construirea separată a unor componente şi fiecare componentă poate fi folosită în timp ce 
se lucrează la construirea altora, capitalizarea costurilor îndatorării trebuie să înceteze 
atunci când este terminată cea mai mare parte a activităţilor necesare pentru pregătirea 
acelei componente în vederea utilizării sale prestabilite sau a vânzării. De exemplu 
construcţia unui pod care este parte integrantă a unei autostrăzi. 
 Prezentarea informaţiilor 
 Situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii: 

a) politica contabilă adoptată pentru costurile îndatorării; 
b) valoarea costurilor îndatorării capitalizate în timpul perioadei; 
c) rata de capitalizare folosită pentru a determina valoarea costurilor îndatorării 

care pot fi capitalizate. 
 



 APLICAŢII 
 1) O întreprindere a împrumutat pe 01.01.N suma de 250.000 lei cu o dobândă 
anuală de 12%, pentru construcţia unei clădiri. La începutul exerciţiului, suma 
împrumutată depăşeşte necesităţile imediate ale întreprinderii, motiv pentru care 100.000 
lei sunt plasaţi pe 4 luni cu o rată anuale a dobânzii de 8%.  
 Care va fi suma cheltuielilor capitalizate în anul N? 
 Răspuns: 
  
 2) O întreprindere împrumută de la o bancă, la data de 01.01.N, suma de 30.000 
lei, cu o dobândă anuală de 14%, pentru a finanţa construcţia unui utilaj care va fi folosit 
în activitatea de producţie. Construcţia a început în data de 01.01.N şi până la data de 
31.12.N au fost angajate următoarele cheltuieli: 25.000 lei în 01.01.N, 20.000  lei în 
30.06.N, 32.000 lei în 01.10.N, 15.000 lei în 31.12.N. 
 Pentru cheltuielile de la 01.01.N întreprinderea primeşte o subvenţie de 10.000 
lei. Alte datorii existente la 31.12.N: 

- un împrumut obligatar în sumă de 50.000 lei, pe 10 ani, cu o rată a 
dobânzii de 15%, emis la valoarea nominală în exerciţiul N – 1; 

- un credit bancar pe 6 ani, în valoare de 24.000 lei, la o rată a dobânzii 
de 13%, contractat în anul N – 2. 

Întreprinderea nu a contractat alte datorii în exerciţiul N.  
Să se determine capitalizarea costurilor împrumuturilor dacă întreprinderea 

utilizează tratamentul alternativ. 
Rezolvare: 
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