
1.Intrebare: Cine este persoana care semneaza bilantul contabil in situatia in care o societate 
nu are nici un angajat cu contract de munca si nici contract de prestari de servicii cu o firma 
de contabilitate? 
 

Raspuns:  
Prin Legea nr. 420/2004 privind aprobarea O.G. nr. 70/2004 pentru modificarea si 

completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 se modifica art. 11 alin. (4) si care prevedea ca la 
persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte, care 
nu au personal calificat incadrat, potrivit legii, sau contracte de prestari de servicii in 
domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate in conditiile O.G. 
nr. 65/1994 si care au inregistrat o cifra de afaceri anuala de pana la echivalentul in lei a 
50.000 euro, raspunderea pentru tinerea contabilitatii, potrivit legii, revine administratorului 
sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1), (2), (3) si (4) din Legea nr. 82/1991 
Republicata privind Legea contabilitatii, raspunderea pentru organizarea si conducerea 
contabilitatii societatilor comerciale, companiilor nationale, regiilor autonome, etc., revine 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii 
unitatii respective. 

Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, 
conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa 
indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. 

Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de 
servicii in domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit 
legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. 

Raspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementarilor contabile revine 
directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca 
aceasta functie, impreuna cu personalul din subordine. In cazul in care contabilitatea este 
condusa pe baza de contract de prestari de servicii, incheiat cu persoane fizice sau juridice, 
autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 
din Romania, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora, potrivit legii si 
prevederilor contractuale. 
 Potrivit art. III pct. 266. alin. (2) din O.M.E.F. nr. 2374/2007 privind modificarea si 
completarea O.M.F.P. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu 
directivele europene situatiile financiare anuale au inscrise clar numele si prenumele 
persoanei care le-a intocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta 
persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, persoana autorizata potrivit legii, 
membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania), precum si 
numarul de inregistrare in organismul profesional, daca este cazul. 
 
2. Intrebare: O societate datoreaza o suma de bani catre asociatul persoana fizica. Aceasta a 
creditat societatea in baza unui contract de creditare.  

Asociatul poate renunta la dreptul sau de creanta asupra societatii si daca da cum se 
trateaza din punct de vedere fiscal? 

 
Raspuns:  
Asociatul, persoana fizica, poate renunta la dreptul sau de creanta asupra sumei 

datorate de societate, prin anularea acesteia. Pentru societatea beneficiara suma nu reprezinta 
venit, anularea datoriei modificand rezultatul reportat. 

In conformitate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005 contul 
455 „Sume datorateactionarilor/asociatilor:, cont cu ajutorul caruia se tine evidenta sumelor 



lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati, este un cont de pasiv si se 
debiteaza cu sumele anulate reprezentand datorii fata de actionari/asociati, aferente 
exercitiilor financiare anterioare prin contul 117 „Rezultatul reportat”. 
 
3. Intrebare: La preluarea situatiilor financiare anule se va verifica calitatea persoanei care 
intocmeste aceste situatii? 
 

Raspuns:  
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 82/1991 Republicata 

privind Legea contabilitatii, raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii 
societatilor comerciale, companiilor nationale, regiilor autonome, etc., revine 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii 
unitatii respective. 

Contabilitatea se organizeaza si se conduce, de regula, in compartimente distincte, 
conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa 
indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare. 
 In opinia noastra, consideram ca la preluarea situatiilor financiare anuale de catre 
compartimentele specializate din cadrul administratiilor financiare nu se poate verifica 
calitatea persoanei care a intocmit aceste documente, aceasta fiind in sarcina organelor de 
control. 

Conform Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit art. 13 alin. (2) si art. 1961 alin. (3) daca asociatul unic este 
administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate, totodata asociatul 
unic putand avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic 
este. 
 
4. Intrebare: Profitul poate ramane nerepartizat? Cat timp poate sa ramana si daca mai poate 
fi repartizat dupa 2 ani pe dividende? 

 
Raspuns:  
In conformitate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor 

Publice nr. 1752 / 2005 cu modificarile si completarile ulterioare contul 117 ’’Rezultatul 
reportat’’, este un cont bifunctional, cu ajutorul caruia se tine evidenta rezultatului sau partii 
din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor / 
asociatilor. 

Soldul creditor al contului reprezinta profitul nerepartizat.  
Legiuitorul a specificat in Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la art. 194 alin (1) lit. a) ca adunarea generala a 
asociatilor are obligatia sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea 
profitului net, fara sa specifice perioada in care poate fi lasat nerepartizat. 

Asadar, profitul, in aceasta perioada poate fi oricand repartizat pe dividende, cu 
obligatia ca in anul in care se repartizeaza, sa se plateasca pana la 31 decembrie a anului 
respectiv impozitul pe dividende, chiar daca acestea nu se achita actionarilor / asociatilor. 

In situatia in care se si achita actionarilor / asociatilor, impozitul pe dividende care 
trebuie retinut, se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii 
urmatoare celei in care se plateste dividendul, potrivit art. 36 alin. (3) din Legea nr. 571 
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 



5. Intrebare: Un asociat poate credita societatea sau se imprumuta de la o alta persoan fizica 
cu dobanda? 
 

Raspuns:  
Potrivit art. 23 alin. (1) din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a 
capitalului este mai mic sau egal cu trei. 

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu 
termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la 
inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. 

Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de 
rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale. 

Conform aceluiasi art. 23 alin. (5) din Codul Fiscal in cazul imprumuturilor obtinute 
de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. (4), dobanzile deductibile sunt limitate la: 

a)nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare 
ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si 

b)nivelul ratei dobanzii anuale, pentru imprumuturile in valuta, nivel care se stabileste 
prin Hotarare a Guvernului actualizandu-se anual, pentru anul 2007 acesta fiind 7% ( HG 
nr.213 / 2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 44 / 2004)  
 
6. Intrebare: Din profitul obtinut in anul anterior se poate aloca o suma reprezentand 
participarea salariatilor la profit? Cum se inregistreaza in contabilitate si ce retineri se fac in 
acest caz? 
 

Raspuns:  
Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale pana in 2002 art. 178 alin. (4) 

prevedea urmatoarele: fondatorii, administratorii si personalul societatii vor participa la 
beneficii, daca aceasta este prevazuta in actul constitutuv ori, in lipsa unor asemenea 
prevederi, a fost aprobata de adunarea generala extraordinara 

Dupa modificarile si completatarile din 2002 la Legea nr. 31/1990, art. 178 alin. (4) 
are urmatorul continut: fondatorii vor participa la profit, daca acest lucru este prevazut in actul 
constitutiv ori, in lipsa unor asemenea prevederi, a fost aprobat de adunarea generala 
extraordinara, prevedere valabila si la data prezentei [art. 183 alin. (4) ]. 

Participarea la profit a salariatilor constituie o modalitate de remunerare, reglementata 
in mod diferit dupa calitatea angajatorului. Salariatii din sistemul privat nu au o reglementare 
legala, ci numai una contractuala, stabilita prin contractul colectiv de munca la nivel national 
pe anii 2007-2010 (CCMUN). 

Potrivit art. 42 alin (2) lit. a) din CCMUN, in categoria altor venituri salariale este 
inclusa si cota-parte din profit ce se repartizeaza salariatilor, care esta pana la 10% in cazul 
societatilor comerciale si de pana la 5% in cazul regiilor autonome. 

In cazul societatilor cu capital majoritar de stat, lucrurile stau diferit, in sensul in care 
exista obligatia legala de a oferi angajatilor o parte din profitul net, obligatie instituita prin 
Ordonanta nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile 
nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile 
autonome. 

Retinerile in aceasta situatie sunt urmatoarele: 
-impozitul pe salarii avand in vedere ca potrivit art. 55 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 

571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sunt asimilate 



salariilor in vederea impunerii orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate 
salariilor. 

-fondul de sanatate potrivit art. 257 alin. (2) lit. a) si 258 alin. (2) din Legea nr. 95 / 
2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 

Avand in vedere precizarile de mai sus se completeaza si se depune formularul 100 
“Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolitat” si formularul 102 
“Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fonduri speciale”. 
 
7. Intrebare: Cum se procedeaza in cazul in care societatea face plati partiale din sumele 
datorate catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, pentru care 
instiintarile de la Administratia locala nu sosesc pana la 25 ale lunii urmatoare cand trebuie 
inchisa luna? 

 
Raspuns:  
Potrivit prevederilor cap. 3 pct. 9, 10, 11, 12 din Ordinul nr. 1314/2007 pentru 

aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili in contul unic si de 
stingere a obligatiilor fiscale inregistrate de catre acestia, metodologia de distribuire si de 
stingere a sumelor platite in contul unic de catre contribuabilii care inregistreaza obligatii 
fiscale restante, precum si a celor platite in cuantum mai mic decat obligatiile fiscale datorate 
de catre contribuabili se aplica, conform prevederilor art. III alin. (2) din O.G. nr. 47/2007 
privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, incepand cu data de 1 ianuarie 2008. 

In situatia in care contribuabilul care a efectuat plata in contul unic inregistreaza 
obligatii fiscale restante la bugetul de stat, respectiv la bugetele contributiilor sociale, organul 
fiscal competent va proceda la distribuirea sumelor pentru bugetul de stat si pentru bugetele 
asigurarilor sociale si fondurilor speciale. 

Dupa efectuarea stingerii organul fiscal competent va instiinta contribuabilul, pana la 
urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale (respectiv pana pe 25 a lunii urmatoare), 
despre modul in care s-a efectuat stingerea. 

Metodologia prevazuta la pct. 10 se aplica in mod corespunzator si in situatia 
contribuabililor care nu inregistreaza obligatii fiscale restante, dar care au efectuat plata in 
contul unic in cuantum mai mic decat sumele declarate. 

Mentionam ca instiintarile emise de organul fiscal competent sunt transmise 
contribuabilului caruia ii sunt destinate, la sediul social al acestora. 
 
8. Intrebare: Din punct de vedere al TVA-ului, ce se intampla cu facturile emise catre clienti 
prinse in contabilitate adrese care nu au ajuns la client, respectiv cele dublate in evidenta 
contabila? 
 

Raspuns:  
In conformitate cu art. 1342 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571 / 2003 privind 

Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare exigibilitatea taxei intervine la data la 
care are loc faptul generator sau la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine 
faptul generator. 

Potrivit art. 138 lit. a) din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare baza 
de impozitare se reduce in urmatoarea situatie : 

-daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, 
inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor. 

Din cele prezentate de dvs., nu reiese ca bunurile nu au fost livrate sau serviciile nu au 
fost prestate si in concluzie nu poate fi vorba de o reducere a bazei de impozitare. 

Pentru corectarea situatiilor expuse de dvs. se utilizeaza formularul 300 “Decont de 



taxa pe valoarea adaugata”. 
Conform Ordinului nr. 94/2008 pentru aprobarea modelului si continutului 

formularului 300, se fac: 
-regularizari taxa colectata la randul 12, cu sumele rezultate din corectarea 

informatiilor de la randurile 6, 7, 8 si 9 din deconturile anterioare, precum si orice alte sume 
rezultate din regularizari prevazute de legislatia in vigoare datorate unor evenimente care 
determina modificarea datelor declarate initial, precum nedeclararea din eroare a operatiunii in 
perioada in care intervine exigibilitatea. 

-regularizari taxa dedusa la randul 23, evidentiindu-se sumele rezultate din corectarea 
informatiilor precum si orice alte sume rezultate din regularizari prevazute de legislatia in 
vigoare datorate unor evenimente care determina modificarea datelor declarate initial precum, 
nedeclararea operatiunii in perioada in care intervine exigibilitatea, pentru informatiile de la 
randul 16, 17, 18 din deconturile anterioare de taxa depuse la organele fiscale. 

In situatia in care pentru aceeasi livrare sau prestare de servicii s-au emis facturi duble 
obligatia emitentului este sa storneze una din facturi si sa o transmita beneficiarului, iar daca 
nu a fost transmisa sa anuleze una dintre ele si sa aiba in vedere si implicatiile ulterioare. 
 
9. Intrebare: Adunarea Generala Ordinara stabileste constituirea unui fond de fidelizare a 
salariatilor in limita unui procent de 5% din profitul anului anterior. Este posibil a se constitui 
un provizion pentru acest fond si care sunt implicatiile fiscale si contabile? 
 

Raspuns:  
In conformitate cu art. 22 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare contribuabilul are dreptul la deducerea provizioanelor, numai in 
conformitate cu prezentul articol, astfel: 

-provizioanele pentu garantii de buna executie acordate clientilor ; 
-provizioanele pentru acoperirea riscului de nerecuperare a creantelor de la clienti; 
-provizioanele specifice si rezervele tehnice, constituite potrivit legilor de organizare 
si functionare de catre: societatile comerciale bancare; alte institutii de credit 
autorizate; societatile de servicii financiare; societatile de asigurare si reasigurare; 
-provizioanele constituite de fondurile de garantare, potrivit normelor Bancii 
Nationale a Romaniei; 
-provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit 
reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare; 
-provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri 
constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor 
potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea 
postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei-parti din tarifele de depozitare 
percepute 
-provizioanele constituite de companiile aeriene din Romania pentru acoperirea 
cheltuielilor de intretinere si reparare a parcului de aeronave si a componentelor 
aferente, potrivit programelor de intretinere a aeronavelor si a componentelor aferente, 
aprobate corespunzator de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana. 
Provizioanele constituite pentru acoperirea riscului de neincasare a creantelor de la 

clienti sunt deductibile numai in anumite procente calculate la valoarea creantelor, cu 
indeplinirea anumitor conditii prevazute de Codul fiscal.  

Provizioanele care nu se incadreaza in randul celor prevazute la art. 22 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sunt nedeductibile 
din punct de vedere fiscal. 
 



10. Intrebare: Societatile care intocmesc bilant prescurtat trebuie sa elimine din contabilitate 
toate soldurile provenite din inregistrarea contractelor de leasing? 
 

Raspuns:  
Potrivit Capitolului 10 ’’Functiunea conturilor’’ din Ordinul nr. 1752 / 2005 pentru 

aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si 
completarile ulterioare, la contul 167 ,,Alte imprumuturi si datorii asimilate’’ in credit se 
inregistreaza valoarea imobilizarilor corporale primite in leasingul financiar, conform 
prevederilor contractuale (212, 213, 214). 

In formularul 10 din bilantul prescurtat la ,,Datorii: sumele care trebuie platite intr-o 
perioada de pana la un an’’ ( randul 11 ) si la ,,Datorii: sumele care trebuie platite intr-o 
perioada mai mare de un an” ( randul 14 ) este inclus si contul 167. 

Art. 25 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare prevede urmatoarele: 

-In cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca 
proprietar, in timp ce in cazul leasingului operational, locatorul are aceasta calitate. 

Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de catre 
utilizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in cazul leasingului operational, 
cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24. 

In cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul leasingului 
operational locatarul deduce chiria (rata de leasing).  
 
11. Intrebare: La societatile care aplica principiul prevalentei economicului asupra 
juridicului, cheltuielile din diferentele de curs aferente reevaluarii obligatiilor ce decurgdin 
contractele de leasing sunt deductibile fiscal? 
 

Raspuns:  
Conform art. 23 alin (1) si (2) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare cheltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in 
cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei.  

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu 
termen de rambursare peste un an si capitalul proriu, ca medie a valorilor existente la 
inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital 
imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen de rambursare peste un 
an, potrivit clauzelor contractuale. 

In conditiile in care gradul de indatorare a capitalului este peste trei, cheltuielile cu 
dobanzile si cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se 
reporteaza in perioada urmatoare, in conditiile alin. (1), pana la deductibilitatea intrgrala a 
acestora. 
 
12. Intrebare: O SC platitoare de impozit pe profit este beneficiara realizarii unui proiect de 
investitii, proiect ce se realizeaza in baza unui contract de antrepriza generala incheiat cu 
constructorul. Trebuie utilizat contul 331 „Produse in curs de executie”, avand in vedere ca 
investitia este realizata in scopul vanzarii? 
 

Raspuns:  
Bunurile se recunosc fie in categoria imobilizarilor corporale, fie in categoria 

stocurilor in functie de scopul detinerii acestora respectiv daca sunt detinute pentru a fi 
utilizate in productia proprie sau pentru a fi vandute. 



In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1752 / 2005 pentru aprobarea 
Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile 
ulterioare stocurile sunt active circulante, care sunt in curs de productie in vederea vanzarii in 
procesul desfasurarii normale a activitatii pe cand imobilizarile corporale reprezinta active 
care sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea 
de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si 
sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 

Avand in vedere faptul ca in cuprinsul solicitarii precizati ca scopul detinerii este 
comercializarea, in opinia noastra si tinand cont de precizarile sus mentionate, consideram ca 
puteti utiliza contul 331. 
 


