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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul 
financiar contabil

 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OMFP nr. 550/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 264 din 10

aprilie 2014 – ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale
centrale nr. 2/2014.

 Ordin BNR nr. 1/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 256 din
09 aprilie 2014 – ordin pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind întocmirea raportării
contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale
Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit.

 Legea nr. 346/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 251 din
08 aprilie 2014 – lege privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, republicată.

 OMFP nr. 491/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 07
aprilie 2014 – ordin pentru modificarea şi completarea
Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de
taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010.

 HG nr. 243 din 02 Aprilie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0245 din 07 aprilie 2014 - Hotărâre pentru stabilirea zilei de 2
mai 2014 ca zi liberă.

 Ordin ANAF nr. 530 din 27 Martie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0247 din 07 aprilie 2014 - Ordin privind modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.
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 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Decizia Comisiei Centrale fiscale nr. 2/2014 privind cheltuieli
accesorii pentru necomunicarea actelor administrativ fiscale vine
ca o atenționare adresată autorităților din cadrul ANAF ce vor să
mute la contribuabil lipsa lor de activitate.

II. Un act administrativ fiscal, o decizie de impunere este
opozabilă contribuabilului numai de la data comunicării. Organul
fiscal nu are dreptul să solicite executarea unei obligații fiscale
stabilite în sarcina contribuabilului printr-un act administrativ fiscal
dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului.

III. Decizia mai reamintește faptul că dacă organul fiscal
comunică cu întârziere actul administrativ fiscal, după eventualul
termen de plată al obligațiilor, contribuabilii nu datorează accesorii
pentru perioada cuprinsă între termenul de plată deja depășit și
data comunicării deciziei.

IV. Ordinul BNR nr. 1/2014 se adresează instituțiilor financiare și
modifică următoarele formulare:
 formular 30 „Date informative”;
 formular 40A „Situația imobilizărilor necorporale și corporale”;
 formular 40B „Situația amortizării imobilizărilor necorporale și

corporale”;
 formular 40C „Situația ajustărilor pentru depreciere”;
 formular 60F „Situația elementelor de capitaluri proprii”.

 Ordinul stabilește și instrucțiuni de completare ale
formularelor, respectiv corelații între acestea.

V. S-a republicat Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, și vom analiza persoanele
ce sunt asigurate pentru accidente de muncă, modul de calcul al
indemnizației pentru concedii medicale și câteva dintre obligațiile
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impuse angajatorilor de către această lege.

VI. Sunt asigurați pentru accidente de muncă și boli profesionale,
prin efectul legii, următoarele persoane:
 salariații ce desfășoară activitatea în baza unui contract de

muncă respectiv funcționarii publici;
 persoanele care își desfășoară activitatea în funcții elective;
 șomerii, în perioada de desfășurare a unor practici profesionale;
 ucenicii, elevii, studenții, în perioada de practică școlară.

VII. Se pot asigura facultativ prin semnarea unui contract de
asigurare următoarele categorii de persoane:
 asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; comanditaţi,

administratori sau manageri;
 membri ai asociaţiei familiale; persoane autorizate să

desfăşoare activităţi independente;
 persoane angajate în instituţii internaţionale;
 proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi

forestiere;
 persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor

individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
 membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere

din agricultură;
 alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe

baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior.

VIII. Persoanele asigurate au următoarele beneficii:
 reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă,

reabilitare şi reconversie profesională;
 indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
 indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi

indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
 compensaţii pentru atingerea integrităţii; despăgubiri în caz de
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deces;
 rambursări de cheltuieli.

IX. Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau
pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca
medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele
6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor
stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a
stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.

X. În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza
de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de
muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea
temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute
realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul
individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

XI. În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza
de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar brut din prima
lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia.

XII. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate
în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului și de 100% pentru
urgențe.

XIII. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în
cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în
primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de
incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.
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XIV.Angajatorii au obligația de a comunica asiguratorului
accidentele soldate cu incapacitate de muncă sau cu decesul
asiguraților. Comunicarea trebuie realizată „de îndată” ce
angajatorul a luat la cunoștință de acest eveniment. Angajatorii
poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de securitate și
sănătate în muncă și au obligația să asigure informarea, participarea
și colaborarea angajaților pentru aplicarea măsurilor de prevenire a
accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

XV. OMFP nr. 491/2014 simplifică, pe alocuri, procedura foarte
greoaie de rambursare a TVA și a modului de încadrare a
contribuabilului în cadrul celor cu risc fiscal mic, mediu sau mare.
Acesta trebuie înțeles în contextul OMFP nr. 263/2010, actul
normativ de bază cu privire la soluționarea deconturilor de TVA cu
opțiune de rambursare.

XVI.Standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a
TVA ce poate fi rambursată fără inspecție anticipată și fără analiză
documentară, riscul fiscal față de această rambursare este
considerat minor de către autoritățile fiscale. Această sumă este
stabilită în condiții de activitate normală, ținând cont de
comportamentul fiscal al contribuabilului.

XVII.SIN-ul se calculează trimestrial în datele de 5 februarie, 5 mai,
5 august, 5 noiembrie. Pentru determinarea SIN-ului se au în
vedere deconturile de TVA aferente unei perioade de 12 luni
anterioare datei calculării SIN-ului, respectiv bilanțurile contabile,
contul de profit și pierdere, raportarea semestrială intervenită în
această perioadă.

XVIII.Ca și element de noutate, deconturile cu sumă negativă de
TVA cu opțiune de rambursare în valoare de până la 45.000 lei,
încadrate la risc fiscal mic se rambrusează fără control anticipat.
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Desigur, contribuabilul nu trebuie să înregistreze în cazierul fiscal
fapte de natura unor infracțiuni economice.

XIX. În funcție de riscul fiscal există următoarele proceduri de
rambursare:
 deconturile cu risc fiscal mic se soluționează prin emiterea

deciziei de rambursare a TVA, fără control;
 în cazul deconturilor cu risc fiscal mediu, rambursarea se

efectuează după o analiză documentară suplimentară
efectuată de autoritatea fiscală;

 în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare, rambursarea
de TVA se efectuează cu inspecție fiscală anticipată.

XX. Nu există o regulă generală cu privire la încadrarea riscului
fiscal ci se ține cont de mai multe aspecte, cum ar fi domeniul
activității, istoricul și vechimea societății respectiv ponderea sumei
de rambursat a TVA în total cifră de afaceri a contribuabilului.

XXI. Prin HG nr. 243/2014, pentru salariații din sectorul public,
ziua de vineri 2 mai 2014 se stabilește ca zi liberă. Astfel, perioada
joi 1 mai – duminică 4 mai, este compusă din zile de repaus,
acordate consecutiv. Persoanele ce beneficiază de această zi liberă
fie vor recupera în regim de program normal în data de 26 aprilie
2014, fie își vor prelungi timpul de lucru până în data de 31 mai
2014, conform planificărilor agreeate. Pentru personalul din
instituțiile publice, faptul că ziua de 2 mai se recuperează într-o zi
de sâmbătă sau prin prelungirea programului de lucru, nu va
conduce la acordarea unui alt timp liber.

XXII.Nu se acordă zi liberă pentru locurile de muncă în care
activitatea nu poate fi întreruptă, datorită specificității activității.
Nici magistrații, personalul din cadrul instanțelor, respectiv participanții
la procese programate în data de 2 mai 2014 nu beneficiază de
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această zi liberă.

XXIII.Ordinul ANAF nr. 530/2014 este dat în legătură cu
impozitarea persoanelor fizice ce realizează venituri din activități
agricole din categoria: cultivarea cerealelor, cartofului, legumelor
de câmp sau din creșterea vacilor, oilor, caprelor etc.

XXIV.Actul normativ modifică următoarele formulare:
 formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi

agricole impuse pe norme de venit", cod 14.13.01.13/9;
 formularul 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate

cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de
sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de
contribuţii de asigurări sociale", cod 14.13.02.13./3.

XXV.Anul 2014 este al doilea an în care sunt supuse impozitării
veniturile din activități agricole din categoria celor amintite
anterior, iar procedura impozitării este determinarea impozitului
în baza normelor de venit. Astfel, până pe data de 25 mai 2014,
pentru veniturile din acest an, persoanele fizice ce se încadrează în
categoria celor ce realizează venituri din activități agricole, vor
depune la autoritatea fiscală declarația 221 cu normele de venit.

XXVI.Actualul formular detaliază mult mai exact decât
precedentul, categoriile de activități agricole supuse impozitării și
detaliază bazele impozabile în funcție de localitatea unde se
realizează venitul. Impozitul va fi calculat de autoritatea fiscală și se
poate achita în două rate egale până pe data de 25 octombrie,
respectiv 15 decembrie.
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Capitolul II – Monografii contabile

I. Achiziție obiecte de inventar și primirea unor bunuri cu titlu
gratuit.

Societatea TERASA DE VARĂ SRL este o persoană juridică
română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,
înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică sistemul de TVA la încasare.
Aceasta are ca obiect de activitate, activitatea de restaurant și bar și
intenționează ca în perioada de vară a anului 2014 să desfășoare
vânzare printr-o terasă deschisă în aer liber. În vederea efectuării
vânzării, societatea achiziționează în data de 30 aprilie 2014, în baza
unei facturi emise de furnizor, scaune la prețul de 100 lei/buc + TVA
24%. Potrivit contractului cu furnizorul, la fiecare 20 de scaune
achiziționate, se primește unul cu titlu gratuit, transferat pe factura
de vânzare cu reducere de 100%. Astfel, la data achiziției, în factură
sunt achiziționate 105 scaune, iar pentru 5 dintre acestea se primește
o reducere integrală de preț, facturată de furnizor cu semnul minus.
Pentru realizarea livrării în data de 20 aprilie 2014, se achită un
avans de 30%, cu numerar, iar restul de plată se achită în data de 15
mai 2014, printr-un bilet la ordin cu scadența în data de 15 iunie
2014. Ce monografie contabilă este aplicabilă situației de față?

 Pentru elaborarea unei monografii contabile, trebuie să ținem
cont de următoarele aspecte:

a) deoarece costul de achiziție al scaunelor este mai mic de
2.500 lei și pornind de la prezumția că pot fi folosite o
perioadă mai mare de 1 an, societatea realizează o achiziție de
materiale de natura obiectelor de inventar;

b) din punctul de vedere al scaunelor primite cu titlu gratuit,
reducerile de preț primite pe aceeași factură diminuează
costul de achiziție al bunurilor cumpărate.

 Însă, reducerea de 5% s-ar fi putut aplica în situația de față dacă
aceasta s-ar fi acordat proporțional tuturor obiectelor cumpărate.
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Ori în acest caz, s-a acordat o reducere integrală de preț în mod
special numai la 5 scaune.

 Astfel, tratamentul corect este înregistrarea unui număr de 100
de scaune la costul complet de achiziție, iar un număr de 5 scaune
vor fi înregistrate în evidența contabilă ca fiind primite cu titlu gratuit.

 Înregistrări contabile:
1. plata avansului prin casierie:
 4091 „Furnizori debitori pentru cumpărări de bunuri de natura

stocurilor” = 5311 „Casa în lei” cu suma de 3.000 lei + TVA
24% = 3.720 lei

 4426 “TVA deductibilă” = 401 “Furnizori” cu suma de 720
lei

 401 “Furnizori” = 4091 „Furnizori debitori pentru cumpărări
de bunuri de natura stocurilor” cu suma de 720 lei.

 Notă: sugerăm această formă de înregistrare pentru ușoara
preluare a facturii de avans în Jurnalul de cumpărări și în declarația
informativă 394 privind achizițiile și livrările pe teritoriul național.

2. înregistrarea obiectelor de inventar achiziționate cu plată:
 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” = 401

“Furnizori” cu suma de 10.000 lei
 4428 “TVA neexigibilă” = 401 “Furnizori” cu suma de 2.400 lei.

 Cu această ocazie, se efectuează și închiderea avansului prin
articolul contabil:
 401 “Furnizori” = 4091 „Furnizori debitori pentru cumpărări

de bunuri de natura stocurilor” cu suma de 3.000 lei și
 4426 “TVA deductibilă” = 401 “Furnizori” cu suma de minus

720 lei.

3. înregistrarea obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit.
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 Pentru stabilirea soluției contabile, avem în vedere temeiul
normativ dat de pct. 50 din OMFP nr. 3055/2009 privind
contabilitatea, astfel:
 „50 - (1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se

înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se
stabileşte astfel: (...)
d) la valoarea justă - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit
sau constatate plus la inventariere.
În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi,
respectiv, valoarea justă, se substituie costului de achiziţie.
(2) Prin valoare justă se înţelege suma pentru care activul ar
putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţă
de cauză în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.”

 În situația noastră, valoarea justă este chiar prețul de achiziție
al celorlalte scaune. Pentru înregistrarea contabilă, avem în vedere
funcționarea contului 303 “Materiale de natura obiectelor de
inventar”.

 În drept, sunt prevederile din OMFP nr. 3055/2009 privind
contabilitatea, ce stabilesc:
 „Contul 303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" este

un cont de activ.
În situaţia aplicării inventarului permanent:
În debitul contului 303 "Materiale de natura obiectelor de
inventar" se înregistrează: (...)
- valoarea la preţ de înregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite
cu titlu gratuit şi a celor rezultate din dezmembrări (603, 758).”

 Înregistrarea obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit se
efectuează prin articolul contabil:
 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” = 758 „Alte
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venituri de exploatare” cu suma de 500 lei.

4. darea în consum a materialelor de natura obiectelor de inventar:
 603 „Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar”

= 303 “Materiale de natura obiectelor de inventar” cu 10.500 lei.
 Notă: societatea trebuie să țină evidența extrabilanțieră a
materialelor de natura obiectelor de inventar date în consum, cu
ajutorul contului 8035 „Stocuri de natura obiectelor de inventar
date în folosinţă”.

5. predarea biletului la ordin către furnizor în data de 15 mai 2014
cu suma de 7.000 lei + TVA 24% = 8.680 lei:
 401 „Furnizori” = 403 „Efecte de plătit” cu 8.680 lei.

 Foarte important: dacă biletul la ordin nu este avalizat de o
bancă, predarea acestuia către furnizor nu reprezintă plata facturii
din punctul de vedere al TVA și aceasta nu poate fi dedusă.

6. plata biletului la ordin prin bancă în data de 15 iunie 2014:
 403 „Efecte de plătit” = 5121 “Conturi la bănci în lei“ cu 8.680 lei
 4426 „TVA deductibilă” = 4428 “TVA neexigibilă” cu 1.680 lei.

II. Monografie contabilă privind închirierea unui bun imobil şi
constituirea unei garanţii pentru plată.

Societatea COCOȘUL GALIC SRL este persoană juridică română,
înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, înregistrată
în scopuri de TVA, ce aplică sistemul de TVA la încasare. Pentru
desfășurarea activității, aceasta închiriază un spaţiu situat într-un
imobil de birouri deţinut de o altă persoană juridică română,
înregistrată în scopuri de TVA, ce aplică de asemenea sistemul de
TVA la încasare. Contractul de închiriere se semnează pe o perioadă
de 3 ani, cu condiţia de facturare lunară a chiriei. Suma chiriei este
de 1.500 lei/lună plus TVA, iar ca şi condiţie, chiriaşul trebuie să
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constituie o garanţie în valoare de 3.000 lei. Ce monografie
contabilă este aplicabilă acestei situații?

 La elaborarea unei monografii contabile avem în vedere faptul
că din punct de vedere fiscal, închirierea de bunuri imobile este
scutită de TVA, însă este dreptul proprietarului să opteze pentru
facturarea cu TVA, prin depunerea unei notificări la autoritatea
fiscală.

 În drept, sunt aplicabile prevederile de la art. 141 alin. (2) lit. e)
din Codul fiscal, astfel:
 „(2) Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă:

(…) e) arendarea, concesionarea, închirierea şi leasingul de
bunuri imobile, acordarea unor drepturi reale asupra unui bun
imobil, precum dreptul de uzufruct şi superficia, cu plată, pe o
anumită perioadă. Fac excepţie următoarele operaţiuni:
1. operaţiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul
sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară,
inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. închirierea de spaţii sau locaţii pentru parcarea
autovehiculelor;
3. închirierea utilajelor şi a maşinilor fixate definitiv în bunuri
imobile;
4. închirierea seifurilor.”

 Pentru situația noastră, considerăm că proprietarul a optat
pentru facturarea cu TVA a chiriei.

 Înregistrări contabile:
1. înregistrarea facturii de chirie lunară în sumă de 1.500 lei + TVA
24%:
 612 „Cheltuieli cu chirii” = 401 „Furnizori” cu suma de 1.500 lei
 4428 „TVA neexigibilă” = 401 „Furnizori” cu suma de 360 lei
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2. pentru tratamentul contabil al garanției, avem în vedere
prevederile privind funcționarea conturilor adoptate de OMFP nr.
3055/2009 privind contabilitatea.

 În drept, sunt prevederile privind funcționarea contului 267
"Creanţe imobilizate" din OMFP nr. 3055/2009, după cum urmează:
 „Contul 267 "Creanţe imobilizate"

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creanţelor imobilizate
sub forma împrumuturilor acordate pe termen lung altor
entităţi, a altor creanţe imobilizate, cum sunt depozite,
garanţii şi cauţiuni depuse de entitate la terţi, precum şi a
obligaţiunilor achiziţionate cu ocazia emisiunilor de obligaţiuni
efectuate de terţi, care urmează a fi deţinute pe o perioadă
mai mare de un an.”

 Înregistrare constituire garanție:
 267 „Alte creanţe imobilizate” = 5121 „Conturi la bănci în lei”

cu suma de 3.000 lei.

3. plata chiriei prin transfer bancar:
 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” cu suma de

1.860 lei şi
 4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA neexigibilă” cu suma de

360 lei.

4. închiderea contului de cheltuială:
 121 „Profit sau pierdere” = 612 „Cheltuieli cu chirii” cu suma

de 1.500 lei.

5. închiderea contului de TVA:
 4424 „TVA de recuperat” = 4426 „TVA deductibilă” cu suma de

360 lei.

6. la restituirea garanţiei, se efectuează înregistrarea:
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 5121 „Conturi la bănci în lei” = 267 „Alte creanţe imobilizate”
cu suma de 3.000 lei.

III. Monografie contabilă privind înregistrarea unei facturi de
ehergie electrică ce conţine şi penalităţi de întârziere.

Societatea PANĂ DE GÂINĂ SRL este persoană juridică română,
înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, înregistrată
în scopuri de TVA, ce aplică sistemul de TVA la încasare. Societatea
primește în data de 10 aprilie 2014 factura de energie electrică
aferentă lunii martie 2014 în sumă de 1.000 lei plus TVA 24%. Pe
factură se regăseşte şi o sumă de 100 lei reprezentând penalităţi
pentru plata cu întârziere a facturii anterioare. Ce monografie
contabilă este aplicabilă în acest caz?

 Pentru elaborarea monografiei, sunt două aspecte
fundamentale de care trebuie să ţinem cont, respectiv:
 cheltuiala trebuie alocată lunii la care se referă;
 natura penalităţilor trebuie să urmeze cheltuiala de bază

pentru că acestea sunt conexe unei activităţi comerciale.

 În drept, sunt prevederile de la pct. 180 alin. (3) din OMFP nr.
3055/2009, după cum urmează:
 „În conturile de furnizori şi clienţi se evidenţiază distinct

datoriile, respectiv creanţele din penalităţi stabilite conform
clauzelor contractuale, despăgubiri datorate pentru contracte
întrerupte înainte de termen şi alte elemente de natură
similară.”

 Înregistrări contabile:
1. în ultima zi a lunii martie 2014, se efectuează înregistrarea
contabilă:
 605 „Cheltueili cu energia electrică şi apa” = 408 „Furnizori –
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facturi nesosite” cu suma de 1.000 lei.

2. în data de 10 aprilie 2014, factura emisă se va contabiliza astfel:
 408 „Furnizori – facturi nesosite” = 401 „Furnizori” cu suma de

1.000 lei
 4428 „TVA neexigibilă” = 401 „Furnizori” cu suma de 240 lei
 605 „Cheltuieli cu energia electrică şi apa” = 401 „Furnizori” cu

suma de 100 lei.

 Foarte important: penalităţile comerciale aferente
neîndeplinirii obligaţiilor contractuale sunt sume deductibile la
calculul impozitului pe profit şi nu trebuie asimilate penalităţilor
pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor. De asemenea,
aceste penalităţi de întârziere nu sunt în sfera TVA.

3. la data plăţii facturii, se va putea exercita dreptul de deducere
asupra TVA. Înregistrări contabile:
 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la bănci în lei” cu suma de

1.340 lei şi
 4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA neexigibilă” cu suma de

240 lei.
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Capitolul III – Soluţii de consultanţă contabilă

I. Înregistrarea în contabilitate a achizițiilor de terenuri şi clădiri
când acestea sunt achiziționate ca un bun imobil.

Societatea BIVOLUL CARPATIN SRL este persoană juridică
română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,
înregistrată în scopuri de TVA, ce are ca obiect de activitate
creșterea animalelor, a achiziționat de la o persoană fizică, o
fâneață pe care se află un grajd pentru protejarea animalelor. La
semnarea contractului notarial de vânzare-cumpărare, s-a agreeat
un preț cumulat pentru ambele active, fără să fie defalcat pe cele
două bunuri cumpărate. Cum se înregistrează în contabilitate
această achiziție?

 În drept, sunt prevederile de la pct. 93 şi pct. 94 din OMFP nr.
3055/2009 privind contabilitatea, ce stabilesc că aceste două clase
de imobilizări se evidenţiază separat, chiar dacă sunt achiziţionate
împreună. În plus, creşterea valorii unui teren pe care se află o
clădire nu conduce în mod automat la modificarea valorii
amortizabile a clădirii.

 În foarte multe cazuri practice, la tranzacţionarea unei clădiri
situate pe un teren, părţile negociază un preţ unitar, lucru bun în
practică, dar ce produce dificultăți majore înregistrării în
contabilitate. Dificultăţi şi mai accentuate s-au înregistrat la
depunerea declaraţiilor privind impozitele si taxele locale.

 Astfel, art. 241 alin. (1) şi art. 256 din Codul fiscal obligă
deţinatorul unui teren şi a unei clădiri la declararea acestora pentru
impunerea cu taxele locale în 30 de zile de la tranzacţia imobilelor.

 Reglementarea fiscală stabileşte că baza de impozitare este
valoarea de inventar. Prin valoare de inventar se înţelege valoarea
din evidenţă contabilă reflectată fie de costul de achiziţie sau producţie,
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fie o valoare reevaluată. Astfel, la tranzacţionarea acestor tipuri de
imobile, se necesita stabilirea unor preţuri reale şi corecte stabilite
individual.

 Corectarea se poate realiza prin întocmirea unei note de
corecție materială a actului de vânzare-cumpărare, semnat în fața
notarului public. Uneori și această situație nu poate fi realizată, iar
ca soluție de avarie, nu neapărat cea mai elegantă, se poate apela la
serviciile unui evaluator autorizat, ce va defalca prețul proprietății
pe cele două active.

II. Timbrul de mediu pentru achiziţia de autoturisme- cheltuială
cu impozitele sau o componentă a costului cu achiziţia
autoturismului?

Societatea ALBATROSUL SRL, persoană juridică română,
înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,
achiziționează un autoturism second-hand de la o persoană fizică
din România, autoturism ce a fost achiziţionat după ce a intrat în
vigoare prevederile privind taxele de mediu şi pentru care nu s-a
achitat în România niciodată taxe pentru înmatricularea unui
autoturism datorat fondului de mediu. Cu ocazia înmatriculării,
societatea achitat suma de 3.219 lei timbru de mediu. Preţul
achitat persoanei fizice în baza contractului de vânzare cumpărare
este de 20.000 lei. Care este tratamentul corect al acestei taxe din
punct de vedere contabil, este cheltuială sau se va înregistra în
valoarea de achiziţie a autoturismului?

 Potrivit pct. 51 din OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea,
la înregistrarea în patrimoniu a unui activ achiziţionat de o societate
comercială, valoarea de înregistrare este costul de achiziţie. Acest
cost de achiziţie cuprinde preţul plătit cumpărătorului, cheltuielile
cu taxele şi impozitele plătite autorităţilor ce nu se recuperează de
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la acestea, sau alte cheltuieli directe în legătură cu această achiziţie,
cum ar fi comisioane plătite la intermediari, desigur comisioane
achitate în mod legal.

 Timbrul de mediu este o taxă obligatorie, nerecuperabilă/
nerestituibilă de la buget şi se achită o singură dată la înmatricularea
în România. Prin urmare, tratamentul contabil corect aplicabil acestei
taxe este de înregistrare în costul de achiziţie al autoturismului.

 Înregistrări contabile:
 2133 “Mijloace de transport” = 446 “Alte impozite şi taxe”,

analitic distinct, cu valoarea taxei.

III. Rezervele legale recunoscute de OMFP nr. 3055/2009 privind
contabilitatea armonizată cu directivele europene.

 Rezervele cuprind:
 rezerve din reevaluare;
 rezerve constituite pe seama profitului.

 Rezervele din reevaluare reprezintă în principal plusuri
rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale şi, uneori, după
caz, a imobilizărilor financiare.

 De exemplu, o societate a achiziţionat un activ la preţul de
100.000 lei, iar ulterior acesta este evaluat la suma de 120.000 lei.
Diferenţa de 20.000 lei reprezintă rezervă din reevaluare.

 Reevaluarea imobilizărilor corporale poate fi făcută de entitate
la închiderea exerciţiului financiar ca o posibilitate, un drept.

 Reevaluarea imobilizărilor financiare este permisă numai în
cadrul consolidării bilanţurilor mai multor societăţi în cadrul unui
bilanţ consolidat.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

http://www.itva.ro/


 Rezervele constituite pe seama profitului cuprind:
 rezerve legale;
 rezerve statutare;
 alte rezerve.

 Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în
cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de
lege. La data întocmirii acestui manual, rezerva legală este în
procent de 5% din profitul brut anual şi se constituie până ce
aceasta atinge 20% din capitalul social subscris vărsat.

 De reţinut : este diferită de rezerva legală definită de art. 22
din Codul fiscal.

 Foarte important: neconstituirea rezervei legale este
considerată infracţiune de Legea 31/1990 privind societăţile
comerciale.

 Rezervele statutare se constituie anual din profitul net al
entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

 Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi
constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea
pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării
generale a acţionarilor sau asociaţilor.

 Rezultatul exerciţiului financiar se determină ca diferenţă între
veniturile şi cheltuielile exerciţiului, se stabileşte la închiderea
acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.

 Rezultatul reportat – în contul rezultatului reportat se
înregistrează profiturile exerciţiilor anterioare nedistribuite sau
eventuale pierderi ale anilor anteriori.
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Capitolul IV – Soluţii de consultanţă si optimizare fiscală

I. Noţiunea de venituri înregistrate în avans și incidența asupra
impozitului pe profit.

 Veniturile înregistrate în avans trebuie înţelese prin aplicarea
principiului independenţei exerciţiilor, ce stabileşte: Trebuie să se
ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar,
indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.

 Am precizat într-o dată anterioară că veniturile în avans sunt
încasări (facturări) efectuate în anul în curs, dar care se referă la
perioade ale anilor următori. Acest lucru obligă societatea să
înregistreze veniturile înregistrate în avans la data încasaării
realizării acestora şi să le repartizeze în realizările exerciţiului
financiar la care se referă.

 În acest moment, implicaţia principală trebuie urmărită din
punctul de vedere al reglementării fiscale.

 Incidenţa fiscală asupra impozitului pe profit
 Veniturile şi cheltuielile care se iau în calcul la stabilirea
profitului impozabil sunt cele înregistrate în contabilitate potrivit
reglementărilor contabile date în baza Legii contabilităţii nr.
82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi orice alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor, din
care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile
nedeductibile

 Ca şi primă observaţie, chiar dacă aceste sume încasate poarte
denumirea de venituri în avans, sunt venituri ale perioadei numai
veniturile ce aparţin anului în curs. Aceste venituri ale anului în curs
sunt veniturile impozabile ce se iau în calcul la determinarea
impozitului pe profit.

 În consecinţă, reţinem şi reglementarea simetrică că nu se admit
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la determinarea impozitului pe profit toate cheltuielile în avans, ci
numai cele aferente exerciţiului în curs.

 Mai reţinem şi faptul că legiuitorul a admis ca elemente
strcuturale pentru calculul impozitului pe profit sumele recunoscute
în venituri şi în cheltuieli, conform reglementărilor contabile.

 Reţinem faptul că total diferit de acest tratament al repartizării
pe exerciţii financiare este tratamentul TVA în cazul în care
societatea este înregistrată în scopuri de TVA.

 Practic, spre deosebire de repartizarea pe exerciţiile viitoare a
cheltuielilor în avans sau a veniturilor în avans, societatea are
obligaţia să colecteze integral TVA când facturează o livrare de
bunuri sau o prestare de servicii aferentă exerciţiilor viitoare şi
poate să deducă TVA integral pentru achiziţiile de bunuri/servicii
aferente exerciţiilor următoare.

 Practic, din punct de vedere fiscal, pentru TVA, exigibilitatea
taxei este în anul în curs şi acum se nasc obligaţiile declarative de
evidenţă şi plată pentru întreaga valoare a veniturilor în avans, chiar
dacă acestea sunt supuse impozitului pe profit, eşalonat pe întreaga
perioadă de desfăşurare din exerciţiile viitoare.

 Reţinem şi faptul că aceasta nu este o invenţie românească, ci
este o procedură adoptată prin Directiva CEE nr. 112/2006 privind
sistemul comun al TVA la nivelul Comunităţii.

 În bilanţ, în categoria veniturilor în avans sunt prezentate
subvenţiile pentru investiţii şi venituri înregistrate în avans. Acestea
reflectă soldul ce va fi înregistrat în perioadele următoare în venituri
curente ale exerciţiilor.
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II. Tratamentul TVA aferentă serviciilor medicale.
O fundație, persoană juridică română, înființată conform OG nr.

26/2000 privind asociațiile și fundațiile, are ca obiect de activitate
susținerea persoanelor cu probleme cardice. În luna aprilie 2014,
aceasta finanțează o intervenție chirurgicală cardicaă efectuată de
un spital din Viena, asupra unui pacient, recomandat de această
fundație. Factura de servicii medicale este emisă de spital, pe
numele și pe adresa fundației, în data de 30 aprilie 2014 cu
valoarea de 12.000 euro. Fundația achită factura în data de 10 mai
2014. Ce obligații are fundația în legătură cu această factură de
servicii, din punctul de vedere al TVA?

 În esență, pentru această situație, trebuie să urmărim două
aspecte:
 obligația plății TVA în România pentru această achiziție de

servicii;
 obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari.

 Ca și primă observație, pentru serviciile medicale, regimul TVA
este dat de art. 141 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, după cum urmează:
 „ (1) Următoarele operaţiuni de interes general sunt scutite de

taxă:
a) spitalizarea, îngrijirile medicale şi operaţiunile strâns legate
de acestea, desfăşurate de unităţi autorizate pentru astfel de
activităţi, indiferent de forma de organizare, precum: spitale,
sanatorii, centre de sănătate rurale sau urbane, dispensare,
cabinete şi laboratoare medicale, centre de îngrijire medicală
şi de diagnostic, baze de tratament şi recuperare, staţii de
salvare şi alte unităţi autorizate să desfăşoare astfel de activităţi;”.

 Reținem așadar că serviciile medicale sunt scutite de TVA,
astfel pentru organizația fără scop patrimonial nu sunt generate
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obligații de plată și, implicit, nici obligații declarative similare cu
serviciile intracomunitare.

 Ce se înțelege mai exact prin servicii medicale din punctul de
vedere al TVA?
 Normele de aplicare pentru temeiul normativ mai sus amintit
detaliază că serviciile de spitalizare sunt servicii al căror scop
principal îl constituie îngrijirea medicală, respectiv protejarea,
inclusiv menţinerea sau refacerea sănătăţii, desfăşurate de unităţile
autorizate. Se cuprind în sfera de aplicare a acestei scutiri inclusiv
servicii precum: efectuarea examinărilor medicale ale persoanelor
fizice pentru angajatori sau companiile de asigurare, prelevarea de
sânge ori alte probe în vederea testării prezenţei unor viruşi, infecţii
sau alte boli, în numele angajatorilor ori al asigurătorilor,
certificarea stării de sănătate, de exemplu cu privire la posibilitatea
de a călători.

 Din punctul de vedere al înscrierii în Registrul operatorilor
intracomunitari, s-ar fi impus înregistrarea în acest registru dacă
serviciile erau taxabile în România, conform art. 158^2 alin. (1) lit. e)
din Codul fiscal.

III. Curs de schimb redevențe.
Societatea APA MINUNATĂ SRL este persoană juridică română,

înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile. Aceasta are
ca obiect de activitate captarea, înmagazinarea și comercializarea
apei minerale. Pentru această situație, datorează o redevență de 4
euro/1000 litri apă captată. La ce curs de schimb se calculează
redevența și până la ce dată trebuie achitată?

 Redevențele miniere sunt reglementate de Legea nr. 85/2003,
cu modificări ulterioare, ce stabilește că aceste sume se plătesc
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trimestrial, la bugetul de stat, până pe data de 25 a lunii următoare
trimestrului.

 Potrivit art. 45 alin. (2) din legea mai sus amintită, cursul de
schimb pentru revedența datorată pentru apa minerală este cursul
BNR valabil la data plății redevenței.

 Foarte important: am ales exemplul cu redevența la apa
minerală, deoarece este singura redevență ce se achită la cursul
BNR valabil la data plății. Toate celelalte redevențe miniere se achită
la cursul de schimb oficial lei/euro stabilit în prima zi lucrătoare a
lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene.
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Capitolul V- Subiecte de interes actual din activitatea 
financiar contabilă

 Analiză comparată între principalele aspecte ale contabilității
în partidă simplă și contabilitate în partidă dublă.

1. Cine conduce reglementări contabile în partidă simplă?

 Contabilitatea în partidă simplă este condusă şi organizată de
persoanele fizice ce înregistrează venituri din activităţi autorizate în
prealabil, cunoscute ca persoane fizice autorizate (PFA), cum ar fi:
 venituri din activităţi comerciale;
 venituri din profesii libere;
 venituri din cedarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 venituri din cedarea folosinţei bunurilor, când persoana are

mai mult de 5 contracte de închiriere;
 venituri din desfăşurarea unor activităţi agricole.

 Toate aceste activităţi sunt supuse impozitului pe venitul net,
stabilit ca diferenţă între încasările din activităţile desfăşurate şi
cheltuielile pentru realizarea acestor venituri. Se reţine observaţia
că sunt „admise” numai cheltuielile pentru realizarea de venituri
impozabile.

 Organizarea contabilităţii în partidă simplă constă în înregistrarea
cronologică într-un registru, tabelar, într-o coloană încasările, iar în
cealaltă coloană plăţile, făcute de persoana fizică autorizată.

 Se determină totalul veniturilor sub forma totalului încasărilor
şi totalul cheltuielilor sub forma totalului plăţilor făcute. Toate
aceste totaluri şi sume sunt necesare pentru stabilirea atât a
venitului net (beneficiului/pierderii realizate) şi se completează în
declaraţia anuală a impozitului pe venit.

 Detalierea modului de conducere a contabilităţii în partidă
simplă este reglementată de OMFP nr. 1040/2004 privind
contabilitatea în partidă simplă, ce stabileşte ca registre obligatorii
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Registrul de încasări şi plăţi şi Registrul inventar.

2. Ce semnifică contabilitatea în partidă dublă?
 Contabilitatea în partidă dublă transpune în documentele
contabile evoluţia vieţii economice a unei societăţi, respectiv
creşterile sau descreşterile patrimoniului.

 De-a lungul timpului, s-au cristalizat în contabilitate noţiunile
de activ şi de pasiv, activul reprezentând ceea ce aparţine în mod
concret societăţii, cum ar fi echipamente, stocuri etc, iar pasivul
semnifică cine are dreptul asupra activului, sau datoriile înregistrate
de societate.

 Fiecare element patrimonial primeşte câte o semnificaţie, în
funcţie de durata de exploatare şi de termenul în care sunt plătite
datoriile.

 De exemplu, dacă singura operaţie dintr-o societate comercială
constă în depunerea unui capital social de 200 lei în contul de la
bancă, înfiinţată de un asociat unic, sunt implicate 2 elemente
patrimoniale:

a) numerarul depus în contul de la bancă şi concomitent
b) dreptul de proprietate asupra societăţii, exercitat prin capitalul

social ce aparţine asociatului unic.

 În acest caz, activul reprezintă numerarul din bancă, iar pasivul
reprezintă datoria societăţii să restituie capitalul social când
aceasta se va lichida.

 Un alt exemplu constă în achiziţia de mărfuri de la un furnizor
în valoare de 5000 lei, la care plata se va efectua într-o perioadă
următoare.

 Observăm în acest caz că:
a) avem o creştere a stocului de marfă cu suma de 5000 lei faţă
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de ce exista anterior, însă în acelaşi timp înregistrăm:
b) avem o creştere a unor datorii la furnizor.

 În contabilitate vom avea înregistrată o creştere a elementului
de activ – mărfuri şi o creştere a elementului de pasiv – datorii la
furnizori.

 După o lună de zile, din contul de la bancă se achită suma de
5.000 lei în favoarea furnizorului, astfel concomitent vom avea:

a) o reducere de activ prin diminuarea soldului de la bancă şi
b) o reducere de pasiv prin diminuarea datoriei către furnizor.

 Un alt exemplu de modificare a elementelor patrimoniale este
următorul:
Contractarea unui împrumut de la bancă în valoare de 10.000 lei.

 Astfel, societatea înregistrează următoarele modificări
patrimoniale:

a) majorarea disponibilului de numerar din contul de la bancă
prin încasarea sumei de bani de la bancă, ca majorare de activ

b) înregistrarea unei datorii cu valoarea creditului primit, ca
majorare de pasiv.

 În mod similar, la restituirea împrumutului, societatea
înregistrează:

a) o diminuare a soldurilor din bancă prin plata împrumutului, ca
reducere de element de activ şi

b) o diminuarea a datoriei către bancă, prin restituirea sumei
împrumutate, ca reducere de element de pasiv.

 Aceste exemple ne ajută să observăm că dacă un element
patrimonial suferă o modificare, în acelaşi timp, un alt element
patrimonial suferă altă modificare.

 Contabilitatea în partidă dublă presupune evidenţierea în
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

http://www.itva.ro/


documente contabile a acestor modificări patrimoniale, ce
afectează 2 elemente patrimoniale. Facem observaţia că
întotdeauna în contabilitatea unei persoane juridice, când o
activitate umană conduce la modificarea unui element patrimonial,
în acelaşi timp, concomitent şi cu acceaşi sumă, se va modifica alt
element patrimonial.

 În esenţă, contabilitatea în partidă dublă presupune ca o
activitate economică să fie înregistrată în evidenţa contabilă prin
afectarea a două elemente patrimoniale cu aceeaşi valoare şi cu
aceeaşi sumă, în acelaşi timp.

 Chiar dacă mecanismul pare greoi la început, practica a
demonstrat că o contabilitate a unei societăţi comerciale numai în
acest mod funcţionează, iar procedura este obligatorie, conform
art. 5 din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea.

 Prin OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea, fiecărui
element patrimonial identificabil din punct de vedere economic,
cum ar fi mijloace fixe, numerar în casierie, numerar în bancă,
numerar deţinut de salariaţii ce sunt în delegaţie, stocuri , mărfuri,
creanţe, datorii la bănci, datorii la furnizori, venituri, cheltuieli, la
fiecare dintre aceste elemente patrimoniale li s-a atribuit o
denumire de identificare, cunoscută drept cont contabil, iar fiecărui
cont i s-a atribuit o numerotare matematică, distinctă de al altui
cont.

 La ora actuală, există peste 400 de elemente patrimoniale,
regăsite într-un număr de 400 de denumiri contabile ale poziţiilor
patrimoniale, ce sunt simbolizate printr-un număr matematic.

 Deoarece semnificaţia partidei duble înseamnă modificarea
concomitentă a 2 elemente patrimoniale, cu aceeaşi valoare, în
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limbajul practic, contabilitatea în partidă dublă înseamnă ca o
operaţie economică să fie înregistrată în 2 conturi distincte, la data
efectuării acesteia, concomitent şi cu aceeaşi sumă.

3. Ce semnifică infracţiunea de contabilitate dublă?
 Contabilitatea dublă porneşte de la scopul eludării la plată a
impozitelor şi taxelor, respectiv o societate înregistrează numai
anumite activităţi economice, cum ar fi cheltuielile şi nu
înregistrează toate veniturile.

 În acelaşi timp, pentru alte diverse acţiuni cum ar fi
prezentarea unor situaţii financiare satisfăcătoare din punct de
vedere calitativ, înregistrează în alte evidenţe contabile toate aceste
înregistrări care o avantajează.

 Această practică este considerată infracţiune de art. 9 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale.
Sancţiunea este pedeapsa privativă de libertate de la 2 la 8 ani,
aplicată persoanelor vinovate.
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 Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii
Contabilității și cereți un formular de contract, moment în care
puteți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.
2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sau
prin click aici!
3. Trimiteți un email la adresa office@itva.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
 E-mail la: office@itva.ro
 Fax: 0311.043.869
 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.

Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,
cod poștal 051414.

 Echipa redacțională Prietenii Contabilității

 Manager produs: Adrian Bența
 Manager Calitate: Mihaela Bența
 Manager Marketing: Arsene Emilia
 Manager IT: Radu Florin
 Consilier contabilitate: Bădoi Maria
 Consultant afaceri: Horațiu Sasu
 Consultant fiscal: Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele
numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795
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