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editorial

veste foarte bună pentru
mediul de afaceri a fost puțin
mediatizată. Președintele
Agenției Naționale de

Administrare Fiscală (ANAF), Dragoș
Doroș,  a anunțat recent, în cadrul unei
întâlniri cu FIC – Consiliul Investitorilor
Străini, că noul motto al agenției este
„ANAF se mută online” și că există
dorința de a transforma Fiscul într-o
instituție modernă și digitalizată. Mai
mult, funcționarii din cadrul agenției vor
fi încurajați să aibă un dialog deschis cu
companiile și să le ofere asistență privind
aspectele practice ale legislației fiscale.
“ANAF este în plin proces de adaptare a
seturilor de criterii de analiză a riscului
fiscal, pentru a permite creșterea
predictibilității atât pentru contribuabili
cât și pentru colectarea de taxe și
impozite. Interesul ANAF este de a
menține dialogul și de a-și îmbunătăți
constant calitatea serviciilor oferite, în
scopul facilitării plății obligațiilor fiscale",
a subliniat Dragoș Doroș.
La zece luni de la intrarea în vigoare a
noului Cod fiscal și de procedură fiscală,
specialiștii Deloitte și Reff & Asociații au
arătat că printre problemele identificate
se numără lipsa administrării probelor în
determinarea situațiilor de fapt fiscal,
lipsa de transparență în procesul
decizional, neresponsabilizarea

funcționarului public și rigiditatea și
birocrația excesivă.
Relația dintre contribuabili și autoritățile
fiscale a fost destul de tensionată în ultimii
ani: mai multe cerințe de raportare, un
număr crescut de controale, dintre care un
procent semnificativ ajung în zona penală.
Sunt și semne de îmbunătățire, cum ar fi
deschiderea spre propunerile mediului de
afaceri, intențiile de modernizare și
debirocratizare, concentrarea controalelor
pe arii cu risc mai ridicat, a remarcat Dan
Bădin, partener coordonator servicii
fiscale și juridice Deloitte România. “Este
evidentă nevoia de a concentra acțiunile
autorităților fiscale pe lupta cu evaziunea
fiscală, pentru a da posibilitatea compa nii lor
corecte să se concentreze pe business, a
cărui creștere va avea un efect pozitiv și
asupra bugetului de stat prin creșterea
încasărilor din taxe”, a adăugat Bădin.
“În condițiile criminaliăarii crescânde a
neconformării fiscale, devine prioritară
pentru mediul de afaceri înțelegerea
conceptului de evaziune fiscală și
implementarea unor practici prudențiale
adecvate. Chiar și în absența unei
condamnări, impactul negativ poate fi
semnificativ prin perturbarea activității,
afectarea reputației, stres și neajunsuri
majore în plan personal. Companiile
trebuie să aibă sisteme eficiente de
evaluare a riscului, de control si

remediere prin care să prevină evaziunea
fiscală, uneori dificil de delimitat de
practicile de optimizare fiscală”, a spus
Alexandru Reff, partener Reff & Asociații.

De ce nu avem bani 
pentru educație și sănătate

Un studiu realizat de ANAF a ajuns la
concluzia că aproape 1 miliard de euro a
fost scos din România, în ultimii 5 ani, a
declarat directorul Direcției Generale a
Marilor Contribuabili, Ionuț Mișa. Potrivit
explicațiilor acestuia, profiturile realizate
în România au fost diminuate ca urmare
a utilizării prețurilor de transfer.

"Numai de la 5 companii care sunt în
domeniul petrolului, retailului, tutunului
și comerțului cu electronice s-au făcut
ajustări de 87 milioane lei. Doar 5
companii, gândiți-vă ce înseamnă la nivel
național. Direcția generală a marilor
contribuabili are astăzi 1.500 de
companii în portofoliu. Sumele sunt mari,
foarte mari. Un studiu pe care l-am
realizat la începutul anului 2015 pe un
portofoliu de 2.500 de companii ne
dusese la concluzia că aproape 1 miliard
de euro în ultimii 5 ani au fost scoși din
România. Cu aceste sume s-ar putea
realiza extrem de multe proiecte în
România și ar putea aduce beneficii majore
românilor", a declarat Ionuț Mișa.

ANAF 
se mută online

De Mircea Fica, Senior editor

O
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Anita s-a alăturat echipei KCG în urma cu 4 ani si este
specializata în audit financiar și în operațiuni de reorganizare,
având experiență considerabilă în proiecte de fuziuni și divizări.
Anita este absolventă a Facultății de Contabilitate și Informatică
de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din

București. Este membru ACCA, CAFR și al Camerei Consultanților
Fiscali din România. Ea a participat la misiuni de audit și
consultanță din domeniul construcțiilor, transporturilor,
telecomunicațiilor și a industriei petroliere.
„Mă bucur să fac parte din echipa KCG și, considerând noul rol,
să putem continua împreună trendul ascendent al acesteia.
obiectivele noastre sunt aceleași ca întotdeauna: să oferim
clienților noștri servicii la cele mai înalte standarde de calitate și
să fim un suport real în procesul decizional, atât de necesar
pentru dezvoltarea afacerilor”, a declarat Anita Butolo (foto),

Partener KCG.
„În cadrul KCG oamenii fac diferența și de aceea suntem foarte
atenți în selectarea membrilor echipei. Anita a contribuit în mod
constant la succesul companiei și a demonstrat de-a lungul
anilor profesionalism, idei inovatoare şi un efort susţinut pentru
a dezvolta echipa din care face parte. Mă bucur să o am alături
de mine și sunt convinsă că va continua să aducă un aport
semnificativ de valoare pentru clienții noștri”, spune otilia
Nourescu, Managing Partner KCG. 

Anita Butolo 
a fost numită partener în departamentul de Audit al KCg

KCg 
a fost desemnat consultantul fiscal al ryanair în românia

“Împreună cu colegii noștri de la firma de
avocatura afiliată KCG, Dobrinescu Dobrev,
ne-am ocupat de înființarea sediului per ma -
nent al Ryanair în România și începând
din septembrie 2016 oferim servicii de
specialitate în domeniul consultanței
fiscale și salarizării personalului alocat
bazelor din România”, a precizat otilia
Nourescu (foto), Managing Partner KCG.
Ryanair este o firmă irlandeză care oferă
servicii aeriene de transport atât pe rute
naționale cât și pe rute globale, fiind de -
sem nat cel mai mare operator din Europa
care pune la dispoziție servicii low cost.
Grupul KCG este format din 3 companii:
KCG Audit, KCG Accounting și KCG
Consulting, cu o echipă de peste 20 de
profesioniști, cu experiență și cunoștinte
solide despre contabilitate, fiscalitate

națională și internațională și audit care
sunt fie membri, fie stagiari ai CECCAR,
CAFR, CCF și ACCA. Partenerii și
managerii KCG au fost instruiți și apoi au
deținut poziții cheie în companii
internaționale de profil de top.  
“Încă de la înființare am reușit să stabilim
parteneriate pe termen lung cu clienții
noștri, companii locale sau
multinaționale, care activează în domenii
de activitate precum industria farma,
transport feroviar, aviație, construcții,
turism, agricultură, industria energetică,
It&C, producție textilă și alături de care
am dezvoltat o relație corectă și
transparentă, orientată pe muncă în
echipă și întotdeauna pe obținerea de
rezultate”, a evidențiat otilia Nourescu,
Managing Partner KCG.
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Adrian Bența este consultant fiscal și
auditor financiar. El conduce firma

Bența Consult. A absolvit în 1999
Facultatea de Contabilitate și

Informatică de gestiune, licență la
ASE București. Are o experiență

remarcabilă în conducerea
contabilității și fiscalității societăților
comerciale.  Este autor sau coautor a

unui număr important de lucrări și
cărți de specialitate fiscală, apărând

constant în publicații lunare și
săptămânale, cu articole în

domeniul financiar-contabil și fiscal. 

În ultimele rapoarte de analiză realizate de
tNS (CSOp) pentru Camera de Comerț și
Industrie a româniei, fiscalitatea rămâne
principala problemă cu care se confruntă
mediul de afaceri din țara noastră. Ce
așteptări aveți în privința reducerii poverii
fiscale de la viitorul guvern care se va forma
după alegerile din 11 decembrie?

Povara sau reducerea poverii fiscale este
direct condiționată de nivelul
cheltuielilor bugetare asumate de
România, coroborat cu o eventuală
creștere sau stagnare economică.
Evident, fiscalitatea nu este întotdeauna
morală și creșteri de salarii în sistemul
public – chiar dacă discutăm de unele
creșteri absolut normale cum ar fi cele
pentru persoanele din sistemul de
sănătate și din sistemul de învățământ –
pun presiune pe buget și trebuie
finanțate.
În altă ordine de idei, observăm că
măsuri destul de populiste anunță
reduceri de taxe fără să existe o sursă de
finanțare pentru celelalte cheltuieli. Este
evident că printre aceste reduceri de taxe
sunt unele taxe hulite sau ilegale, cum ar
fi taxa de primă înmatriculare ce aducea
bugetului de stat aproximativ 450
milioane euro. Nu numai că nu va mai
încasa bugetul această sumă dar vor
trebui găsite surse suplimentare de

finanțare pentru restituirea acestei taxe.
Dacă coroborăm cu faptul că o altă taxă
celebră, taxa pe stâlp, va fi abrogată, taxă
ce aducea aproximativ 150 milioane euro
la buget și că apare o reducere de tVA de
1%. iar orice reducere a tVA înseamnă
încasări reduse cu aproximativ 1 miliard
de euro pentru fiecare procent redus,
apreciem o relaxare fiscală totală în anul
2017 cu multe taxe noi introduse pe sub
preș, redenumite sau cu foarte multe și
aspre controale fiscale care să genereze
mai mulți bani la buget.
Desigur, când nu ai suficiente încasări la
buget, soluțiile sunt relativ ușoare pentru
conducători, respectiv fie taie investițiile
publice fie îndatorează țara cu noi
împrumuturi externe.
tăierea investițiilor publice echilibrează
bugetul pe termen scurt sau ne menține
într-un deficit acceptabil dar pe termen
lung rezultatul este negativ,
transformând țara într-una de consum și
nu într-o țară dezvoltată.
În ciuda faptului că avem un grad mic de
îndatorare raportându-ne la rata de
îndatorare a altor țări din Comunitatea
Europeană, datoria externă a țării este
ridicată și orice nou-născut din această
țară este dator vândut.
În concluzie, după ce va trece euforia
electorală și după ce se vor consuma
încasările bune din luna ianuarie, lună

O să ne treacă această euforie 
a relaxării fiscale
Interviu cu Adrian Bența, Manager Bența Consult
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când se plătesc taxele pentru închiderea
anului 2016, o să ne treacă această
euforie a relaxării fiscale și vom vedea
multiple cazuri de introduceri de taxe și
impozite, mai mult sau mai puțin
gălăgioase, care tot or să cârpească pe
ici-colo bugetul. Evident, tot marea masă
a contribuabililor mici și mijlocii va
suporta această procedură fiscală.

Cum apreciați nivelul actual al fiscalității din
țara noastră? Care considerați că sunt zonele
unde s-ar putea reduce fiscalitatea și
domeniile care au un potențial ridicat de
colectare?

În acest moment sunt supraaglomerate
zonele de comerț cu bunuri de larg
consum și ar putea fi stimulate zonele de
exporturi de servicii ca motoare de
creștere economică. Agricultura noastră –
dacă am avea ceva mai multă minte – ar

putea să producă foarte mulți bani. Prin
urmare în aceste zone se poate stimula
creșterea economică spre a se genera
venituri.

Din punctul de vedere al evaziunii fiscale
sunt în continuare foarte multe sectoare
unde se produce acest fenomen – și mă
refer la zona de produse accizabile sau
chiar și zona de producție alimentară
(legume-fructe).
Cu siguranță, partea de fiscalizare a forței
de muncă este cea mai ridicată iar
măsurile nesăbuite luate în anii 1990 și
începutul anilor 2000, de a pensiona la
vârste foarte reduse persoane până-n 50-
55 de ani, conduc la deficite uriașe ale

sistemului de pensii sau la deficite ale
sistemului de sănătate.
Având în vedere și cutuma licitațiilor
supraevaluate din sistemul de sănătate,

pentru anul 2017 nu numai că nu mă
aștept la reducerea taxelor pe forța de
muncă ci mă aștept chiar la o creștere a
taxării în această zonă, proiect de altfel
adus în atenția publicului în urma
proiectului de Cod fiscal răsuflat în presă
cu ceva timp în urmă.
Probabil vom avea reducerea cotei de
tVA la 19% și abrogarea taxei pe stâlp
împreună cu alte câteva taxe parafiscale
însă mă aștept să le regăsim introduse în
legislație sub alte forme sau alte denumiri.

„Ar putea fi stimulate zonele de exporturi de servicii 
ca motoare de creștere economică.“
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Serviciile de externalizare contabilă
urmează exemplul celor de salarizare și
administrare de personal și apelează din ce
în ce mai mult la soluții tehnologice pentru a
veni în sprijinul clienților. de la ce număr de
angajați este oportun să apelezi la astfel de
tehnologii?

Externalizarea serviciilor de contabilitate
este o soluție firească pentru societățile
mici și foarte mici în perioada de început
a activității, până când aceasta atinge un
număr de 20 salariați. Este normală

această practică, având în vedere
activitatea mai redusă de la înființare,
insuficiența resurselor financiare pentru
plata unui contabil intern. 
observăm însă în ultimul timp în zona de
multinaționale cu sute de salariați
externalizarea unor servicii de
contabilitate ce nu sunt plasate unor
firme specializate din România ci sunt
plasate unor procesatori de date din
India, Indonezia, din cadrul unor
companii afiliate. Aceste practici le
regăsim la firme de renume pe plan
mondial, optimizarea și reducerea
costurilor fiind o tendință naturală.
Evident, este o decizie și o opțiune
pentru risc iar aceste multinaționale își
asumă eventualele sancțiuni date de
legislația națională.

Cum vedeți procesul de modernizare al
ANAF? În ultimii ani, Curțile de Apel au
respins mai multe amenzi acordate de ANAF.
Ce ne puteți spune despre acest fenomen?

Din punctul meu de vedere, procesul de
modernizare al ANAF început cu
finanțarea de la Banca Mondială este
unul lung și anevoios și în ritmul actual

se va încheia peste două decenii. Practic,
mai repede văd o involuție a ANAF decât
o evoluție pozitivă și pot proba cu
documente scrise de la Curțile de Apel. 
S-a ajuns ca în unele județe ale țării rata
de desființare a deciziilor de impunere
emise de ANAF să fie peste 60%.
Prin urmare, observăm de fapt o aplicare
incorectă a legii fiscale chiar de către
instituția ce ar fi trebuit să aibă 0 (zero)
eroare în aplicarea legii.
Pe de altă parte, modernizarea sistemului
ANAF ar presupune să avem o viziune

macroeconomică asupra legislației. Să vă
dau un exemplu concret:
Câtă evaziune fiscală există într-un bon
de benzină de 100 lei? Ei bine, foarte puțină.
Câte resurse bugetare umane și
financiare și câte resurse umane și
financiare ale controbuabilului sunt
cheltuite pentru a înregistra în evidența
contabilă și pentru a declara în
formularul 394 acest bon de benzină?
Dacă am fi fost cu 2 minute mai
inteligenți am fi pus unele plafoane
lunare de la care să se declare aceste
achiziții sau servicii, respectiv eu aș fi
propus un plafon de achiziții/vânzări de
10.000 lei/furnizor ori client. Ar trebui să
se declare doar acele facturi sau acele
tranzacții în care valoarea lunară sau
valoarea facturii depășește suma de
10.000 lei. Nu vi se pare o valoare
relevantă? Din punctul meu de vedere
este una rezonabilă atât pentru buget cât
și pentru contribuabil.

Ați dezvoltat două publicații electronice  -
prietenii fiscalității și prietenii contabilității
- care vin în sprijinul contabililor, auditorilor
și a consultanților fiscali. Vă rugăm să ne
spuneți care sunt avantajele abonaților?

Revistele Prietenii Fiscalității și Prietenii
Contabilității cât și newsletterul Alertă
Fiscală sunt instrumente de lucru foarte
utile. În primul rând abonații sunt
informați într-un termen foarte scurt
despre noutățile financiar-contabile și
fiscale publicate în Monitorul oficial,
termene de 24-72 ore de la publicare.
Evident, există avantajul de a descărca
actul normativ în forma oficială dar și
ocazia de a analiza opinia specializată a
echipei noastre privind aplicarea textului
normativ.
Revista Prietenii Fiscalității se dorește a fi
publicația cu cel mai înalt conținut fiscal
din piața de profil, construită pe studii de
caz concrete din viața reală. Mai puțină
teorie și cât mai multă practică în
aplicarea fiscalității. orice articol de
specialitate din revistă poate să fie un
model de lucru în cadrul unei expertize
fiscale, poate să fie un model de lucru în
cadrul unei contestații fiscale sau poate
să fie un model de lucru pentru
implementarea unei tranzacții.
Revistele Prietenii Contabilității sunt
construite să se adreseze atât
contabilului de la început de carieră,
pentru nivelul basic, cât și directorului
economic sau expertului contabil ce
lucrează cu IFRS sau trebuie să introducă
un model de contabilitate într-o
societate. Întrucât se dorește un
instrument de lucru pentru profesia
contabilă, în această revistă veți regăsi
diverse sfaturi de aplicare a contabilității,
atenționări privind declarațiile cu termen
scadent în perioada imediat următoare
cât și diverse antenționări cu privire la
unele riscuri financiar-contabile.
Valoarea acestor reviste este dată de
faptul că prin unele tipuri de abonament
se permite adresarea de întrebări către
autorii acestora iar aceste întrebări provin
doar dintr-o activitate reală.
Abonamentele ce permit consultanță
sunt cele mai apreciate de clienți, aceștia
trimițând spre soluționare cele mai
dificile spețe ale lor care ulterior dau
substanță și aplicabilitate reală acestor
publicații.

„În ciuda faptului că avem un grad mic de îndatorare
raportându-ne la rata de îndatorare a altor țări din
Comunitatea Europeană, datoria externă a țării este
ridicată și orice nou-născut din această țară este dator
vândut.“



7tax & accounting review NOIEMBRIE 2016

interviul ediției

În altă ordine de idei, revistele au 52
apariții anuale (revistele sunt
săptămânale) iar Alerta Fiscală numără în
medie aproximativ 150 alerte/an. Acest
lucru, coroborat cu un cost redus al
abonamentului – respectiv de la 10
euro/luna pentru varianta de bază la 50
euro/ lună pentru abonamentele care
includ și consultanță fiscală – oferă un

raport excelent de preț/calitate.
transmiterea electronică ne-a ajutat ca în
ultimii 4 ani să nu întârziem nici măcar o
zi cu predarea revistelor către abonați.

românia este un stat dificil de guvernat,
ținând cont de faptul că avem foarte mulți
asista]i social, de structura economiei,
dominată de multinaționale, de raportul
angajați / pensionari, de lipsa de încredere a
cetățenilor în administrațiile locale și
centrale, și având în vedere că există prea
multe salarii mici și prea puțini antreprenori

autentici, iar firmele cu capital local nu au
capital de investiții. Cum vedeți evoluția
economiei noastre în următorii ani? Care ar
fi principalele oportunități și cele mai mari
vulnerabilități?

Din păcate în economia noastră sunt
câteva dezechilibre structurale generate
de proceduri electorale greșite. Foarte

multe persoane ce pot munci – și nu mă
refer la persoane cu dizabilități fizice – se
regăsesc în categoria asistaților social cu
drept de vot. Sunt frecvente cazurile
când angajatori din marile zone
industriale cum ar fi timișoara, Cluj, Iași,
București caută să angajeze persoane
apte de muncă iar acestea refuză pe
motiv că e mai ușor de primit ajutorul
social.
În altă ordine de idei, trebuie să
recunoaștem că bugetele de la
asigurările sociale și de sănătate sunt

total deficitare ca urmare a 25 ani de
reformă făcută eronat, combinată cu o
reducere a natalității. trebuie să fim
foarte cinstiți, nu o să identificăm sute de
mii de salariați care să muncească și să
achite împreună cu angajatorii
contribuții la asigurările sociale și la
pensii. Prin urmare, principalul risc pe
care îl văd în zona forței de muncă este o
posibilă creștere a taxării în zona
pensiilor și a contribuțiilor la sănătate. Ar
fi cu adevărat o problemă pentru
capitalul întreprinderilor mici și mijlocii
ca la dividendele distribuite să se
plătească contribuție la pensii cu s-a
inițiat prin proiectul de modificare a
Codului fiscal apărut în presă acum
câteva luni.
În același timp, bugetul de stat va
resimți o presiune cu noile cheltuieli
bugetare generate de creșterile de
salarii și nu creșterea de salarii în sine
este o problemă ci faptul că în sistemul
public randamentul forței de muncă
este unul foarte scăzut și
productivitatea în general este foarte
scăzută. Prin urmare o creștere de salarii
este binevenită atâta timp cât și
productivitatea muncii celui care o
primește crește pe măsură.

Care este strategia pe termen mediu și lung
a companiei Bența Consult?

Pe termen mediu și lung societatea
Bența Consult SRL dar și celelalte
societăți din grup – Publicații Bența SRL,
Bența Audit SRL, Clubul Consultanților
Fiscali SRL – vor avea ca obiectiv doar
standarde de calitate foarte ridicate.
Singurele resurse pe care le avem și ne
mențin pe o piață agresivă sunt resursele
bazate pe calitatea muncii și a serviciului.
Intenționăm în termen scurt să lansăm
un produs nou adresat antreprenorilor,
concomitent cu perfecționarea și o
inovație suplimentară adusă actualelor
produse. Am depășit deja dificultățile
inerente anilor de lansare pentru aceste
produse, piața ne-a arătat că sunt
competitive, urmează să le dezvoltăm și
să inovăm periodic.

„S-a ajuns ca în unele județe ale țării rata de
desființare a deciziilor de impunere emise de ANAF 
să fie peste 60%.“
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Depunerea de către agenții
economici a unui certificat fiscal

« fără debite »  este o condiție
obligatorie cerută pentru

participarea la proceduri de achiziţii
publice sau la proiecte finanţate din
fonduri europene sau de la Bugetul

de Stat, sub forma ajutoarelor de
stat. În cele ce urmează vom

prezenta o necorelare legislativă
care afectează posibilitatea acestora
de a participa la astfel de proceduri

deși, în sensul legii, respectivii agenți
economici nu au obligații fiscale

care trebuie cuprinse în certificatul
de atestare fiscală.

n cazul în care inspecția
fiscală s-a finalizat cu stabilirea
unor obligații fiscale în sarcina
contribuabilului, actele

administrative fiscale prin care se dispune
plata acestor obligații sunt executorii iar
contribuabilul este “bun de plată” cu
privire la sumele în cauză. Cu alte cuvinte,
de îndată ce există o decizie de impunere,
organele fiscale trec la încasarea banilor,
fie prin compensare, fie prin executare
silită. Nici contestația şi nici acțiunea în
contencios administrativ împotriva acestor
acte nu sunt suspensive de executare.
totuși, în cazul în care contribuabilul
înțelege să urmeze procedurile de
contestare a legalităţii actelor
administrative fiscale prin care se stabilesc
creanţe fiscale, şi nu doreşte să achite
aceste obligaţii până la obţinerea unei
hotărâri judecătoreşti definitive, legea îi
pune la dispoziţie anumite modalităţi de a
împiedica începerea executării silite sau
de a obţine suspendarea acesteia până la
finalizarea procedurii contencioase.
Aceste modalităţi sunt cele prevăzute de
art. 235 Cod procedură fiscală -
suspendarea executării silite în cazul
depunerii unei scrisori de garanţie/poliţă
de asigurare de garanţie şi de art. 14 şi 15
din Legea nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ – suspendarea actului
administrativ fiscal de către instantă.

1. Potrivit art. 235 Cod procedură fiscală
„În cazul contestaţiilor formulate

împotriva actelor administrative fiscale
prin care se stabilesc creanţe fiscale,
potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul
soluţionării acţiunii în contencios
administrativ, executarea silită se
suspendă sau nu începe pentru obligaţiile
fiscale contestate dacă debitorul depune
la organul fiscal competent o scrisoare de
garanţie/poliţă de asigurare de garanţie la
nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi
neachitate la data depunerii garanţiei.
Valabilitatea scrisorii de garanţie/poliţei
de asigurare de garanţie trebuie să fie de
minimum 6 luni de la data emiterii.”
Prin urmare, prin efectul depunerii
Scrisorii de garanţie/Poliţei de asigurare
de garanţie, pe toată perioada de
soluţionare a contestaţiei şi, apoi, a
acţiunii în contencios administrativ,
contribuabilul se află la adapost de orice
executare silită cu privire la creanţele
fiscale stabilite prin actele administrative
ce fac obiectul contestaţiei şi, respectiv, a
acţiunii în contencios. De asemenea,
creanţele în cauză nu pot face nici obiec tul
vreunei compensări în această perioadă.
În cazul în care contestaţia sau acţiunea în
contencios administrativ au fost admise în
totalitate, legea arată că Scrisoarea de
garanţie/Poliţa de asigurare de garanţie
rămâne fără obiect.
Bineînţeles, în cazul în care acţiunea în
contencios administrativ este respinsă,
total sau parțial, contribuabilul va trebui
să achite debitele, în caz contrar, organul
fiscal procedând la executarea garanției.

Obținerea certificatului fiscal 
„fără debite” în cazul suspendării 
executării actelor administrative fiscale
Articol de Bianca Haraga, Avocat Partener, ACSINtE LAW oFFICE & PARtNERS

Î
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2. A doua procedură de suspendare a
executării actelor administrative fiscale
este cea prevăzută de Legea 554/2004 şi
presupune intervenţia instanţei.
Astfel, potrivit art. 14 din Legea 554/2004
„În cazuri bine justificate şi pentru
prevenirea unei pagube iminente, după
sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii
publice care a emis actul sau a autorităţii
ierarhic superioare, persoana vătămată
poate să ceară instanţei competente să
dispună suspendarea executării actului
administrativ unilateral până la
pronunţarea instanţei de fond. În cazul în
care persoana vătămată nu introduce
acţiunea în anularea actului în termen de
60 de zile, suspendarea încetează de drept
şi fără nicio formalitate.”
În acest caz, hotărârea prin care se pro nun ţă
suspendarea este executorie de drept, iar
recursul nu este suspensiv de executare.
După cum arată în continuare legea, la art.
15, suspendarea executării actului
administrativ unilateral poate fi solicitată,
pentru aceleaşi motive prevăzute de art.
14, şi prin cererea adresată instanţei
competente pentru anularea, în tot sau în
parte, a actului atacat. În acest caz,
instanţa poate dispune suspendarea
actului administrativ atacat, până la
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a
cauzei. Cererea de suspendare se poate
formula odată cu acţiunea principală sau
printr-o acţiune separată, până la
soluţionarea acţiunii în fond.

După cum se poate observa din analiza
celor două proceduri, efectul depunerii
scrisorii de garanţie bancără este acelaşi
cu cel obţinut printr-o suspendare de
către instanţă a actelor administrative
fiscale, în temeiul art. 14 din Legea nr.
554/2004, respectiv încetarea oricărei
forme de executare a actelor
administrative fiscale care au stabilit
creanţe fiscale.
În mod evident, obţinerea  neînceperii
executării silite sau suspendarea executării
silite a creanţelor fiscale stabilite prin acte
administrative fiscale prin simpla
depunere a unei scrisori de garanţii
bancare este, cel puţin la prima vedere,
preferabilă parcurgerii procedurii de
suspendare a actelor prin instantă, atât
din perspectiva celerităţii, cât şi a gradului
de certitudine. 

totuşi, din cauza unei necorelări legislative,
credem, legea nu recunoaşte procedurii
de suspendare a actelor fiscale prevăzută
de art. 235 cod procedură fiscală aceleaşi
efecte pe care le are suspendarea dispusă
de instanţă în temeiul art. 14 şi 15 din
Legea 554/2004, sub aspectul obligaţiilor
de plată care se înscriu în certificatul de
atestare fiscală. 
Astfel, doar sumele reprezentând creanțe
fiscale stabilite prin acte administrative
fiscale a căror executare este suspendată
în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea nr.
554/2004 nu se cuprind în obligaţiile de
plată înscrise în certificatul fiscal, nu şi cele
garantate cu scrisoare bancară în
condiţiile art. 235 Cod procedură Fiscală. 
Potrivit art. 6 alin. 3 lit. b) din ordinul nr.
3654/2015 privind aprobarea procedurii
de eliberare a certificatului de atestare
fiscală, la secţiunea A „obligaţii fiscale şi
alte obligatii bugetare” nu se cuprind
sumele reprezentând creanțe fiscale
stabilite prin acte administrative fiscale a
căror executare este suspendată în
condiţiile art. 14 şi 15 din Legea nr.
554/2004. Aceste dispoziţii legale fac
aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. 3 Cod
procedură fiscală, care arată că în cazul
suspendării executării actului administra tiv
fiscal, dispusă de instanţe în baza Legii nr.
554/2004, toate efectele actului admi -
nistra tiv fiscal sunt suspendate până la
încetarea acesteia şi obligaţiile fiscale nu
se înscriu în certificatul de atestare fiscală.
Prin urmare, deşi debitele garantate prin
scrisoare bancară au acelaşi regim juridic
cu cele pentru care executarea ar fi
suspendată de instanţă – imposibilitatea
de a fi executate silit şi de a face obiectul
vreunei alte modalităţi de stingere fără
acordul contribuabilului debitor – totuşi,
eliminarea debitelor din certificatul fiscal,
chiar garantate cu scrisoarea bancară, se
poate dispune, conform prevederilor
legale exprese, doar în baza hotărârii
instanţei de suspendare a actelor fiscale
care stabilesc debitele în cauză
Aceasta deşi, sub aspectul garantării plății
obligaţiilor respective şi, deci, a recuperării
efective a debitelor, situaţia Bugetului de
Stat este net favorabilă în cazul
suspendării executării prin depunerea
unei scrisori de garanţie bancară, față de
cazul suspendării de către instanţă (unde,
cel mult, se poate cere debitorului o

cauţiune care, variabilă fiind, poate atinge
maximum 10% din sumă).
Şi cum certificatul de atestare fiscală fără
debite - „clean”, este o condiţie obligatorie
cerută agenţilor economici pentru partici -
parea la proceduri de achiziţii publice, sau
la proiecte finanţate din fonduri europene
sau de la Bugetul de Stat, sub forma
ajutoarelor de stat, aceştia se vor găsi în
situaţia de a nu le fi suficientă utilizarea
procedurii suspendării executării prin
depunerea unei scrisori de garanţie, fiind
nevoiţi să solicite instanţei suspendarea
executării silite, pentru a obţine certificate
fiscale fără debite. 
Bineînţeles, pentru a obţine o eventuală
suspendare a executării actelor admi -
nistra tive fiscale prin care au fost stabilite
creanţele fiscale înscrise în certificatul de
atestare fiscală, contribuabilul-reclamant
trebuie să facă dovada existenţei tuturor
condiţiilor de admisibilitate a acţiunii de
suspendare, desprinse din coroborarea
art. 14 din Legea 554/2004 cu art. 278 din
codul de procedură fiscală, respectiv: (i)
formularea în prealabil a contestaţiei
administrative împotriva actelor admi -
nistrative fiscale a căror suspendare se
cere, (ii) existenţa unor împrejurări legate
de starea de fapt şi de drept de natură să
creeze o îndoială serioasă în privinţa
legalităţii actelor în cauză, (iii) producerea
unor prejudicii materiale viitoare şi
previzibile (pagubă iminentă) care poate fi
împiedicată doar prin suspendarea
respectivelor acte, (iv) depunerea unei
cauţiuni stabilite de instanţă.
Date fiind avantajele certe, atât pentru
Stat, cât şi pentru contribuabil, a depunerii
unei garanţii care să acopere integral
valoarea creanţelor fiscale stabilite prin
acte administrative fiscale, garanţie care
se poate executa de îndată de către
organele fiscale în cazul în care procedura
contencioasă s-a finalizat cu respingerea
acţiunii ce a vizat legalitatea actelor,
apreciem că ar fi util ca legiuitorul să
intervină pentru a da şi procedurii de
suspendare a executării silite prin
depunerea unei garanţii aceleaşi efecte cu
ale suspendării dispuse de instanță în
baza Legii nr. 554/2004 sub aspectul
neînscrierii în certificatul de atestare
fiscală a obligaţiilor fiscale garantate cu o
scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare
de garanţie.
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onform unor informații
apărute în spațiul public,
bazate pe cifre furnizate de
Agenția Națională de

Administrare Fiscală, organele fiscale au
suspendat procedura de soluționare a
contestațiilor având ca obiect aproape
50% din totalul creanțelor fiscale
contestate la nivelul anului 2015. În ultimii
ani este tot mai vizibilă conduita
organelor fiscale de a sesiza organele de
urmărire penală pentru cercetarea
anumitor fapte care, în opinia
inspectorilor fiscali, ar întruni elementele
constitutive ale unor infracțiuni.

Astfel, inspecția fiscală apreciază
săvârșirea unei fraude de către
contribuabil și valorifică această apreciere,
stabilind în sarcina acestuia creanțe fiscale
suplimentare. Concomitent cu emiterea
deciziei de impunere, inspecția fiscală
sesizează organele de urmărire penală,
cerându-le să verifice dacă aprecierea
privitoare la existența fraudei este sau nu
corectă.

Pentru a se apăra, contribuabilul este
obligat să se adreseze organelor fiscale cu
o contestație administrativă care nu
suspendă executarea deciziei de
impunere. Problema intervine atunci când
organul fiscal nu emite o decizie de
soluționare pe fond a contestației, ci

suspendă soluționarea acesteia până la o
soluție definitivă pe latura penală. Mai
precis, organul de soluționare susține că
nu se poate pronunța înainte de a se
stabili de către organele penale dacă
există cu adevărat o fraudă.

Avându-se în vedere exact aceeași stare
de fapt, organele fiscale adoptă două
poziții diametral opuse. Pe de-o parte,
organul de inspecție fiscală este 100%
convins de existența fraudei și stabilește
în sarcina contribuabilului obligația de a
plăti, emițând un act administrativ
caracterizat de prezumțiile de legalitate,
autenticitate și veridicitate. Pe de altă
parte, atunci când contribuabilul se apără
și întreprinde demersurile legale pentru a
ajunge în fața instanței de judecată
pentru verificarea legalității actului
administrativ prin care i s-a stabilit
obligația de plată, organul de soluționare
a contestației nu mai este convins că
această fraudă există și suspendă
procedura de soluționare a contestației
până când își spun cuvântul organele
penale.

Accesul la instanță cu o acțiune având ca
obiect anularea obligației de plată a
creanțelor fiscale suplimentare stabilite pe
baza aprecierii inspecției fiscale nu este
legal posibilă până când contestația nu
este soluționată. Suspendarea procedurii

Considerații cu privire la suspendarea
procedurii de soluționare a contestației
fiscale pe cale administrativă. 
Consecințe și posibile soluții.
Articol de Alexandru Coroian, Avocat partener, Iordăchescu & Asociaţii

C
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de soluționare a contestației pune
contribuabilul în situația de a fi executat
pentru realizarea unor creanțe fiscale, fără
a avea posibilitatea de a ajunge la o
instanță în fața căreia să se discute
legalitatea modului în care aceste creanțe
fiscale au fost stabilite.

o oarecare îmbunătățire a situației a fost
adusă prin textul care reglementează
suspendarea soluționării contestației în
cazul formulării unei sesizări penale în
cuprinsul noului Cod de procedură fiscală,
în vigoare de la 01.01.2016. Legiuitorul a
preluat opinii exprimate vehement în
doctrina de specialitate, statuând că
suspendarea procedurii administrative se
poate dispune doar atunci când există
suspiciunea săvârșirii unei infracțiunii în
legătură cu mijloacele de probă privind
stabilirea bazei de impozitare. Astfel, în
prezent nu s-ar mai putea, teoretic,
suspenda soluționarea contestației pentru
sesizări penale privind fapte de evaziune
fiscală, astfel cum se întâmpla până acum
în cele mai multe dintre situații. 

Spre exemplu, atunci când organele
fiscale apreciază că anumite facturi au fost
falsificate, suspendarea procedurii
administrative se impune pentru că, în
primul rând, un răspuns asupra acestei
probleme poate fi dat numai de către
organele penale. În al doilea rând,
tratamentul fiscal al contribuabilului
depinde în mod esențial de concluzia la
care vor ajunge organele penale: dacă
facturile se vor dovedi a fi false, ele nu vor
fi luate în considerare la stabilirea
obligațiilor fiscale ale acestuia. 
În situația în care organele fiscale au
suspendat procedura de soluționare a
contestației, contribuabilul are două
opțiuni: fie să accepte situația, să aștepte
o soluție din partea organelor penale și,
până atunci, să încerce să își mențină
afacerea, fie să ceară instanței să oblige
organul fiscal să îi soluționeze contestația
și să îi permită să se adreseze instanței cu
o acțiune în anularea actului prin care îi
sunt stabilite obligațiile de plată. Din
păcate, foarte mulți contribuabili adoptă
prima variantă.

Noi propunem clienților noștri cea de a
doua variantă. obținerea unei soluții de
constatare a nelegalității soluțiilor de
suspendare a procedurii de soluționare a
contestației și de obligare a organului
fiscal la emiterea unei decizii pe fond cu
privire la contestație este singura variantă
în care contribuabilului i se deschide
accesul către instanță, fără a fi obligat să
aștepte finalizarea unor proceduri
cronofage în fața organelor penale.
Indiferent de varianta pe care o adoptă
contribuabilul, situația acestuia nu este
una comodă. Eforturile pentru salvarea
unei afaceri într-o astfel de situație sunt
considerabile și nu întotdeauna au o
finalitate pozitivă. Atacarea soluției de
suspendare a procedurii de soluționare a
contestației presupune un litigiu de
contencios administrativ, cu costurile
aferente. În măsura în care un astfel de
litigiu ar începe de la nivelul Curții de
Apel, în funcție de valoarea creanței
fiscale, s-ar finaliza în recurs după aproape
trei ani. oricum, de cele mai multe ori, un
astfel de termen este mai scurt decât cel
presupus de soluționarea definitivă a unui
dosar penal.

o posibilă soluție pentru evitarea unor
astfel de situații, vădit prejudiciabile
pentru contribuabil, ar putea fi revenirea
la reglementarea legală anterioară anului
2006, când legea de procedură fiscală

permitea inspecției fiscale să nu emită
decizia de impunere până după
soluționarea definitivă a cauzei penale.
Astfel, decizia de impunere ar fi emisă și
obligația de plată ar fi stabilită doar în
momentul în care organele penale ar
confirma sau ar infirma definitiv
aprecierile inspecției fiscale privitoare la o
potențială infracțiune.

În intervalul de timp cuprins între
momentul sesizării organelor penale și
momentul în care acestea se vor
pronunța, contribuabilul își va putea
desfășura activitatea fără amenințarea
executării silite sau a insolvenței. În acest
interval de timp, organele fiscale ar putea
uza de dreptul lor de a institui măsuri
asigurătorii, astfel încât, în situația în care
finalizarea procedurilor penale ar confirma
aprecierile inițiale, posibilitatea recuperării
creanței fiscale să fie asigurată.   
o astfel de soluție ar conduce la evitarea
situațiilor în care inspecția fiscală valorifică
aprecierile sale privitoare la existența
fraudei iar organul de soluționare a
contestației suspendă procedura de
soluționare în așteptarea unei soluții din
partea organelor penale. De asemenea, ar
fi o soluție care ar respecta prezumția de
bună credință de care trebuie să se
bucure contribuabilul, precum și
jurisprudența constantă a Curții de Justiție
a Uniunii Europene.



BEPS (Base erosion and profit shifting) = tendinta de maximizare a profiturilor nete ale corporatiilor la nivel mondial. Parghii utilizate: preturile de transfer, tratatele de evitare
a dublei impuneri care pot genera dubla ne-impozitare !!! 
Masurile de evitare a BEPS care vor fi implementate in tarile membre oECD dar si in tarile care isi completeaza legislatia locala cu prevederile Ghidului oECD in materie de
preturi de transfer precum si cu recomandarile oECD (ex. Romania) au in vedere: 

Actiunea 1: Identificarea dificultatilor de aplicare a regulilor fiscale internationale
in ceea ce priveste economia digitala (exemplu: vanzarea online, unde se taxeaza
veniturile?). Efect: modificarea legislatiei fiscale internationale si locale. 

Actiunea 2: Neutralizarea efectelor aranjamentelor hibride care genereaza dubla
neimpozitare. Efect: modificarea Conventiei Model.  

Actiunea 3: Innasprirea regulilor ‘CFC’ (‘controlled foreign company’), prin care sa
fie eliminata dubla neimpozitare sau sa se restranga deductibilitatea excesiva in
ceea ce priveste dobanzile, platile financiare. Efect: recomandari referitoare la
crearea si / sau modificarea legislatiei fiscale locale.  

Actiunea 4: Limitarea erodarii bazei impozabile prin deducerile de dobanda si plati
financiare. Efecte: recomandari referitoare la crearea / modificarea legislatiei fiscale
locale / modificari ale Liniilor Directoare ale oECD privind preturile de transfer.  

Actiunea 5: Contracararea practicilor fiscale agresive prin transparenta si substanta
economica. Efecte: strategie de extindere a participarii tarilor non- membre oECD
la discutii si recomandari. / revizuiri ale criteriilor existente.  

Actiunea 6: Prevenirea abuzurilor care pot rezulta din tratatele existente de evitare
a dublei impuneri. Efecte: modificarea Conventiei Model / recomandari referitoare
la crearea si / sau modificarea legislatiei fiscale locale.  

Actiunea 7: Prevenirea evitarii artificiale a statutului de sediu permanent. Efect:
modificarea Conventiei Model.  

Actiunile 8, 9 si 10: Asigurarea ca preturile de transfer stabilite sunt conforme
valorii create. Efecte: modificarea Conventiei Model / modificari ale Liniilor
Directoare ale oECD privind preturile de transfer. 

Actiunea 11: Dezvoltarea de metodologii pentru colectarea si analiza datelor
despre BEPS si actiunile pentru abordarea acestor date. Efect: recomandari in ceea
ce priveste colectarea datelor si metodologii de analiza. 

Actiunea 12: Recomandari pentru obligativitatea prezentarii aranjamentelor de
planificare fiscala agresiva. Efecte: recomandari referitoare la crearea / modificarea
legislatiei fiscale locale. 

Actiunea 14: Eficientizarea mecanismelor de solutionare a disputelor fiscal /
arbitraj. Efect: modificarea Conventiei Model 

Actiunea 15: Dezvoltarea de instrumente multilaterale (care sa permita
modificarea tratatelor bilaterale existente in prezent). Efecte: Dezvoltarea de
rapoarte / publicatii care identifica problemele fiscal si juridice internationale /
Dezvoltarea unui instrument multilateral de abordare. 

Aceste masuri vor fi adoptate in perioada urmatoare, o parte dintre ele fiind deja
implementate. Rezultatele acestor actiuni se vor concretiza in modificari de
legislatie la nivelul tarilor membre oECD, precum si la nivelul tarilor non-membre
participante la sesiunile de lucru (ex. Romania). 

Sursa: oECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, oECD Publishing. 

preturI de trANSFer, BepS SI BrexIt (pe INteLeSuL tuturOr)

toate tarile si jurisdictiile vor lucra cu oCDE si membrii G20 la dezvoltarea stan -
dardelor legate de acesta si la monitorizarea implementarii intregului pachet BEPS, 

Evaluarea celor 4 standarde minime BEPS referitoare la practici fiscale neloiale,
abuzul de acorduri fiscale, cerinte de raportare de la tara la tara (country by
country reporting),  

Angajamentul de a introduce pachetul BEPS si de a-l aplica, tinand cont de
faptul ca termenele limita de implementare pot diferi de la tara la tara, in functie
de nivelul de dezvoltare,  

Participarea unei tari la realizarea cadrului BEPS va permite proiectarea
implementarii proiectului BEPS in propria tara si va da certitudinea ca solutiile
BEPS se pot aplica pentru toate tarile si jurisdictiile implicate.  

Pe intelesul tuturor, calitatea de asociat BEPS pe care o are Romania inseamna ca
tara noastra va implementa in legislatia locala recomandarile oECD pentru cele 15
directii / actiuni de lucru mentionate mai sus. Pana acum, conform Codului Fiscal,
Romania a aplicat Liniile Directoare ale oECD in ceea ce priveste preturile de
transfer. Acestor Linii Directoare li se vor adauga si alte masuri / recomandari ale
oECD pentru a evita erodarea bazei impozabile si transferul profiturilor. 

Cele mai afectate de noul pachet legislativ vor fi grupurile multinationale care
desfasoara tranzactii intra-grup si societatile romane cu operatiuni in zona online
(ex. comert online) in afara tarii. 

Romania este asociat BEPS, in urma invitatiei directorului Centrului pentru Politica Fiscala si Administratie al oECD din 15 martie 2016. 

Calitatea de asociat BEPS presupune urmatoarele: 

Sursa: Memorandum al Ministrului Finantelor Publice nr. 400 391 /24.05.2016 

MASurI LA NIVeLuL rOMANIeI

Grupurile multinationale cu operatiuni in Marea Britanie si Romania nu vor fi
afectate imediat, avand in ca principiile oECD in materie de preturi de transfer se
aplica indiferent de apartenenta sau nu la Uniunea Europeana (Marea Britanie este
membru oECD, iar Romania, desi nu este membru, are prevederi in legislatia locala
care spun ca urmeaza Liniile Directoare ale organizatiei in materie de preturi de
transfer). 

Drept urmare, pe termen scurt, nu vor exista obligatii noi de conformare. 

Cu toate acestea, pe termen mediu si lung, vom asista la reconfigurarea hartilor
fiscale ale Marii Britanii in raport cu UE si viceversa, datorita urmatoarelor
evenimente posibile: 

Restructurari, reorganizari de grupuri cauzate de noul sistem de tVA (societatile
britanice nu vor mai aplica acelasi sistem de tVA, nu se vor mai aplica Directivele
europene). 

Migrarea societatilor britanice catre alte destinatii din Uniunea Europeana.

IMpLICAtIILe BrexIt IN CeeA Ce prIVeSte preturILe de trANSFer

Despre noi

Cabot transfer Pricing este prezenta pe piata de
consultanta in domeniul preturilor de transfer din
anul 2011 si a asistat in jur de 60 de filiale ale marilor
grupuri multinationale si locale in ceea ce priveste
pregatirea dosarului preturilor de transfer, pregatirea
politicilor preturilor de transfer, pregatirea Master
File la nivel de grup.

DAte De ContACt 
Cabot transfer Pricing 
Str. Cri[ana nr. 3, Sector 1, Bucuresti 
tel: 0727 713 486 
Reprezentant: Alina Andrei, CCF
E-mail:aandrei@cabot-tp.ro 
www.cabot-tp.ro
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Abstract: Stabilirea momentului la
care sunt îndeplinite condiţiile

pentru recunoaşterea veniturilor
prezintă relevanţă atât pentru

raportarea financiară, cât şi pentru
determinarea rezultatului fiscal. În

plan practic, entităţile care
desfăşoară activităţi agricole au

întâmpinat dificulăţi legate de
contabilizarea subvenţiilor

guvernamentale, dificultăţi datorate
faptului că valoarea subvenţiei era

cunoscută după încheierea
exerciţiului financiar. Prezentul

articol doreşte să clarifice anumite
aspecte legate de momentul

recunoaşterii veniturilor aferente
subvenţiilor din agricultură.

e parcursul acestui articol
dorim să dezbatem
problematica subvenţiilor
aferente veniturilor obţinute

de entităţile care desfăşoară activităţi
agricole. În principiu, recunoaşterea
subvenţiilor pe seama veniturilor are loc
concomitent cu recunoaşterea
cheltuielilor efectuate şi care urmează a fi
acoperite din aceste subvenţii. Această
metodă este întâlnită în practică şi
doctrina contabilă sub denumirea de
„conectarea cheltuielilor la venituri” şi se
degajă atât din dispoziţiile ordinului
Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802 /
2014 pentru abrobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare
anuale consolidate1 cât şi din textele
Standardului Internaţional de Contabili -
tate 20 – Contabilitatea subvenţiilor
guvernamentale şi prezentarea informa -
ţiilor legate de asistenţa guvernamentală2.
Mai mult, IAS 18 – Venituri prevede că
„veniturile şi cheltuielile care se referă la
aceeaşi tranzacţie sau la alt eveniment
sunt recunoscute simultan” (IAS 18, par.
19). Cu toate acestea, practica contabilă şi
implicit şi cea fiscală au întâmpinat adesea
dificultăţi legate de recunoaşterea în
contul de profit şi pierdere a subvenţiilor
acordate entităţilor care operează în
agricultură. Dificultatea în sine, nu este
legată de identificarea perioadei în care
sunt realizate cheltuielile care urmează să
fie acoperite din subvenţii, ci de momen -

tul recunoaşterii veniturilor din subvenţii. 
Pentru o bună înţelegere a problematicii
este necesar a se realiza o scurtă descriere
a activităţii agricole. Prezentarea nu este
una exhaustivă şi are menirea să ofere
doar o înţelegere minimă a fenomenului,
dar suficientă pentru a  oferi informaţiile
necesare în vederea contabilizării.
Particularităţi privind sectorul agricol.
Entităţile care operează în agricultură,
obţin în general venituri din sectorul
vegetal şi sectorul zootehnic. În ambele
sectoare de activitate se angajează
cheltuieli de producţie care se întind, fie
pe parcursul unui exerciţiu financiar, fie
pe parcursul mai multor exerciţii
financiare (de exemplu cheltuielile de
producţie pentru cultura de grâu se
întind pe durata a două exerciţii
financiare: pregătirea terenului şi
însămânţarea se realizează în anul N, iar
alte lucrări agricole şi recoltarea au loc în
anul N + 1). De cele mai multe ori costul
de producţie nu acoperă întegral preţul
de vânzare al produselor agricole sau
marja brută din vânzări este insuficientă
pentru a acoperi cheltuielile de
exploatare. Din acest motiv, Comisia
Europeană a instituit un sistem de plăţi
directe acordate fermierilor prin scheme
de sprijin în cadrul politicii agricole co mu -
ne3. Din punct de vedere al tratamentului
contabil, aceste plăţi directe corespund
definiţiei subvenţiilor aferente veniturilor.
Potrivit reglementărilor contabile
naţionale4 veniturile sunt recunoscute în

particularități 
privind subvențiile aferente 
veniturilor din agricultură
Articol de Dr. Horga petru, Consultant fiscal, SC HoRGA CoNSULtING SRL

p
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contul de profit şi pierdere atunci când se
poate evalua în mod credibil o creştere a
beneficiilor economice viitoare legate de
creşterea valorii unui activ sau de
scăderea valorii unei datorii. După cum se
poate observa, pe lângă condiţia de
creştere a beneficiilor economice viitoare,
una dintre condiţiile care trebuie
îndeplinită pentru recunoaşterea
veniturilor este legată de evaluarea
credibilă a veniturilor. 
În majoritatea cazurilor valoarea
subvenţiei nu este cunoscută la
momentul în care fermierii angajează
cheltuielile care urmează a fi acoperite
din subvenţiile respective,  fapt care face
imposibilă recunoaşterea veniturilor din
subvenţii deoarece nu este îndeplinit un
criteriu privind recunoaşterea şi anume,
evaluarea credibilă. Se poate observa că
în acest caz, deşi principiul general
acceptat de „conectare a cheltuililor la
venituri” solicită în mod imperativ ca
veniturile din subvenţii să fie recunoscute
concomitent cu cheltuielile care urmează
a fi acoperite din subvenţiile respective,
nu este posibilă recunoaşterea veniturilor
în contul de profit şi pierdere datorită
faptului că la momentul recunoaşterii
cheltuielilor nu este posibilă evaluarea
veniturilor. 
În astfel de situaţii, Reglementările
contabile naţionale stipulează că
subvenţiile trebuie recunoscute în contul
de profit şi pierdere în perioada în care
sunt întrunite condiţiile pentru a
recunoaşte în activele entităţii creanţa
aferentă subvenţiei5. Pe de o parte,
această prevedere conduce la amânarea
înregistrării subvenţiei pe seama
veniturilor până la data îndeplinirii
criteriilor de recunoaştere în situaţia
poziţiei financiare (Bilanţ) a creanţei
privind subvenţia de primit. 

nu sunt întrunite condiţiile 
de recunoaştere a creanţei

În practica contabilă se pot distinge trei
situaţii. Prima situaţie se caracterizează
prin faptul că valoarea subvenţiei este
cunoscută pe parcursul exerciţiului
financiar în care sunt realizate şi
cheltuielile care urmează a fi compensate
parţial din subvenţiile respective.
Contabilizarea subvenţiei nu ridică
probleme, recunoaşterea pe venituri
realizându-se la data la care sunt întrunite
condiţiile pentru recunoaşterea creanţei. 
În cazul în care data publicării
cuantumului subvenţiei este ulterioară
exerciţiului financiar (a doua situaţie), dar
anterioară datei autorizării situaţiilor
financiare, acest fapt ar constitui un
eveniment ulterior datei situaţiilor
financiare anuale şi ar face posibilă
recunoaşterea creanţei privind
subvenţiile şi implicit a veniturilor la data
bilanţui.
De cele mai multe ori, data publicării
valorii subvenţiei este ulterioară datei la
care situaţiile financiare anuale sunt
disponibile pentru autorizare (a treia
situaţie), fapt care conduce la o altă
abatere de la principiile contabile6 şi
anume de la principiul prudenţei, care
prevede că „în contul de profit şi pierdere
poate fi inclus numai profitul realizat la
data bilanţului”. ori, în cazul nostru sunt
recunoscute în contul de profit şi pierdere
cheltuielile aferente activităţii agricole,
dar nu sunt recunoscute şi veniturile din
subvenţiile care trebuie primite pentru a
compensa parţial aceste cheltuieli. 

Raportat la ultima situaţie de fapt, se
desprind următoarele concluzii:
datoriră faptului că valoarea subvenţiei
nu este cunoscută la data recunoaşterii

cheltuielilor care urmează să fie
compensate parţial din subvenţie, nu sunt
întrunite condiţiile de recunoaştere a
creanţei, respectiv a veniturilor din
subvenţii;
recunoaşterea veniturilor din subvenţii
se realizează în exerciţiul financiar următor
celui în care au fost recunoscute
cheltuielile, fapt care conduce la
prezentarea contului de profit şi pierdere
în dezacord cu principiul prudenţei şi cu
principiul conectării cheltuielilor la
venituri7;

Concluzii. 
În situaţiile în care este cunoscută
valoarea subvenţiilor, acestea trebuie
recunoscute pe seama veniturilor
concomitent cu recunoaşterea
cheltuielilor care urmează a fi acoperite
din subvenţiile respective.
În cazul în care nu este cunoscută

valoarea subvenţiilor la data recunoaşterii
cheltuielilor sau cel târziu până la data la
care situaţiile financiare sunt autorizate
pentru publicare, recunoaşterea
subvenţiilor pe seama veniturilor se
realizează în perioada în care subvenţia
devine creanţă8 (data la care a fost
publicată valoarea subvenţiei). 

BIBLIoGRAFIE
Standardele Internaţionale de Raportare
Financiară – IFRS: norme oficiale emise la
1 ianuarie 2013 – Ed. A 6 – a, revizuită,
Bucureşti, Ed. CECCAR, 2013;
ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.
1.802 din 29 decembrie 2014 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate, publicat în Monitorul oficial
al României, partea I, nr. 963 din 30
decembrie 2014.

1 oMFP nr. 1.802/2014, pct. 399, alin. 2).
2 IAS 20, paragrafele 12 şi 16.
3 În acest sens a se vedea Regulamentul UE nr. 1.307/2013 al Parlamentu-
lui European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 şi ordonanţa de Ur-
genţă nr. 3 / 2015.
4 oMFP 1.802/2014, pct. 19, alin. 3).
5 În cazul nostru momentul recunoaşterii creanţei este la data comunicării
prin Hotărârea Guvernului a cuantumului subvenţiei, iar documentul în
baza căreia se recunoaşte creanţa este cererea entităţii înregistrată la or-
ganismele în drept.

6 Prima abatere, care a fost relatată anterior, se referă la neaplicarea princi-
piului „conectării veniturilor la cheltuielile efectuate.”
7 Principiul  nu este regelementat expres în oMFP 1.802 / 2014, dar aplica-
rea lui se se degajă atât din Reglementările contabile naţionale cât şi din
doctrina contabilă.
8 Sintagma „în perioada în care subvenţia devine creanţă” a fost preluată
din IAS 20, paragraful 20 şi din oMFP 1.802/2014. Pentru a nu se crea con-
fuzie între naşterea dreptului de creanţă şi momentul recunoaşterii
creanţei se impun cîteva lămuriri: dreptul de creanţă privind încasarea sub-
venţiei ia naştere la data depunerii cererii de către entitate la organismele
în drept, iar recunoaşterea ceanţei aferentă subvenţiei are loc la data la
care sunt întrunite condiţiile de recunoaştere ale activelor.
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nstitutul Cultural Român (ICR)
a găzduit joi, 3 noiembrie
2016, conferința cu titlul “20
de ani de la adoptarea legii 8 /

1996 privind dreptul de autor și drepturile
conexe”. Inițiatorii acestui eveniment au
fost Legal Magazin și doamna judecător
Constanța Moisescu, de la tribunalul
București, care a contribuit la elaborarea
Legii 8 / 1996 și a fost primul Director
General al oRDA (oficiul Român pentru
Drepturile de Autor). 
Au participat peste 80 de invitați – avocați,
procurori și judecători specializați în
proprietate intelectuală, consileri în pro -
prietate industrială, experți It&C, produ -
cători de muzică, oameni de televiziune,
scriitori, jurnaliști, reprezentanți ai asocia -
țiilor profesionale și patronale de profil.
Partenerii conferinței au fost ICR, Uniunea
Producătorilor de Fonograme din
România, Uniunea Producătorilor de
Videograme din România, Asociația
Industriei Muzicale din România, CREDIDAM
(Centrul Român pentru Administrarea
Drepturilor Artiștilor Interpreți) și Cristim.
Evenimentul a fost sprijiit de oRDA și
RoACt.
În prima sesiune, Președintele ICR, Radu
Boroianu a evidențiat importanța
respectării drepturilor de autor și a
drepturilor conexe în procesul de conso -
lidare a diplomației culturale românești.
Alina oroșan, Directorul General al
Departamentului Afaceri Juridice din
Ministerul Afacerilor Externe a susținut
tema “Perspective în domeniul dreptului
de autor, în contextul evoluțiilor din cadrul

UE și din plan internațional”.
Constanța Moisescu a făcut un scurt istoric
al celor 20 de ani scurși de la adoptarea
Legii 8/1996 și s-a referit la sancțiunile
contravenționale și penale pentru cei care
încalcă acest important act normativ.
Doamna judecător Ionica Ninu s-a referit la
Directivele europene care reglementează

sectorul drepturilor de autor și al dreptu -
rilor conexe. Ea a arătat datele unui studiu
realizat de oficiul Uniunii Europene pentru
Proprietate Intelectuală (EUIPo), potrivit
căruia doar 13% din cetățenii europeni au
o bună cunoaștere a ceea ce înseamnă
termenul de proprietate intelectuală, restul
având cunoștințe medii și slabe.

20 de ani de la adoptarea 
legii 8/1996 privind dreptul 
de autor și drepturile conexe 
Articol de Mircea Fica

i
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Gabriel Petrache, Expert superior în cadrul
Serviciului Registre Naționale din cadrul
oRDA a precizat că în 2015 funcționau
peste 1.000 de firme care erau înregistrate
în Registrele Naționale administrare de
oRDA. El a prezentat o serie de statistici
din domeniu.
Monica Custura, Legal Advisor în cadrul
Ambasadei SUA la București a vorbit
despre IPLEC (Intellectual Property Law
Enforcement Coordinator),  un proiect
regional menit să asiste în lupta împotriva
infracțiunilor la Drepturile de Proprietate
Intelectuală. Acest proiect a fost inițiat și
dezvoltat  cu fonduri din partea Congresu lui
SUA, Departamentului de Stat și a celui de
Justiție.
Datorită încălcării Drepturile de Proprietate
Intelectuală, SUA pierd anual 700.000 de
locuri de muncă și 250 de miliarde de dolari.
În sesiunea a III-a, dedicată oGC-urilor,
Iulian Vrabete, Vicepreședinte al Consiliului
Director CREDIDAM a subliniat importanța
acestui organism de gestiune colectivă. În
perioada 1996-2015, CREDIDAM a plătit
artiștilor peste 55 milioane de euro și a a
virat la bugetul de stat peste 22 milioane
de euro. Iulian Vrabete a prezentat evoluția
campaniei FAIR INtERNEt,  CARE își
propune să asigure dreptul artiștilor la
remunerație echitabilă pentr utilizările din
mediul online, colectată de organismele
de gestiune colectivă și obiect al gestiunii
obligatorii de către acestea - prin
introducerea unei prevederi clare în acest
sens în legislația europeană (directiva
Copyright în Digital Single Market).Petiția
poate fi semnată și pe www.credidam.ro.
Mihai Pocorschi, membru în Consiliul
Director al UCMR-ADA (Asociația pentru
drepturi de autor a compozitorilor) a
amintit faptul că pentru simplificarea
activității personalului tehnic UCMR-ADA
și pentru facilitarea accesului rapid al
membrilor la repertoriul propriu la sumele
repartizate fiecărui titular / operă muzicală,
pe fiecare repartiție, realizarea comunicării
către membrii a acestor informații se
efectuează prin acces online, la adresa
http://pub.ucmr-ada.ro:9134/UCMRADA/
Accesul online la bazele de date
constituite de UCMR-ADA se realizează pe
bază de user și parola, după obținerea
certificatului digital individual. 
Mihai Pocorschi a mai spus că UCMR-ADA
are o serie de programe menite să vină în

sprijinul membrilor săi. 
Mihaela Alexandrina Scrioșteanu, Director
Executiv al Asociației Industriei Muzicale
din România (AIMR) a evidențiat că
platformele online au devenit principalii
distribuitori de muzică.
Ea a explicat că platformele de tipul user
uploaded content și serviciile corelate
acestora, au dezvoltat afaceri profitabile
bazându-se pe punerea la dispoziție a
publicului a conținutului protejat prin
drepturi de autor, atrăgând astfel un
număr mare de utilizatori. Platformele de
tipul user uploaded content se folosesc de
absența unei reglementări exprese la
nivelul Uniunii Europene de a obține
licența din partea titularilor de drepturi,
înainte de  a pune la dispoziția publicului
conținutul protejat prin drepturi de autor
AIMR are drept principal obiect de
activitate lupta și combaterea
antipirateriei. Încă de la înfiinţare, AIMR a
primit sprijinul Federaţiei Internaţionale a
Industriei Fonografice (IFPI), acționând ca
un Grup Naţional IFPI în România, în
special pentru combaterea pirateriei.

Mihaela Alexandrina Scrioșteanu a vorbit și
în calitate de Director Executiv al Uniunii
Producătorilor de Fonograme din România
(UPFR). Ea a fost susținută de avocatul
Andreea Strătulă, prezentând o serie de
statistici privind achitarea remunerației
copie privată. 
Acest subiect a fost analizat și de Răzvan
Dincă, avocat, Managing Partner, Răzvan
Dincă & Asociații, în sesiunea a III-a, axată
pe dreptul de autor și dezvoltarea tehnologică.
Magda Popescu, Avocat, reprezentant BSA
| the Software Alliance în România a
avertizat despre întețirea atacurilor
malware și pierderile companiilor care nu
investesc în cybersecurity.
Elena Grecu, avocat, Managing Partner,
Grecu și Asociații s-a referit la opera
publicitară. La rândul său, Irina Albușel,
Avocat partener la Albușel Law office a
vorbit despre “Protecția juridică a
aplicațiilor de telefonie mobilă din
perspectiva drepturilor de proprietate
intelectuală”
Evenimentul s-a încheiat cu un
cabernetworking oferit de Cristim.
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Institutul Cultural român este instituția care
coordonează diplomația culturală a țării
noastre, asigurându-ne vizibilitate și
prestigiu. Cum apreciați activitatea ICr-ului
în ultima perioadă? 

Sunt la cârma acestei instituții din 28
aprilie 2015. Nu aș vrea să vorbesc, din
delicatețe, despre ce s-a întâmplat
înainte. Nu-mi face plăcere să povestesc
istoric. Pot spune doar ce s-a întâmplat în
acest răstimp și anume că am ajuns să ne
cunoaștem mai bine, eu și toți cei din
colectivul Institutului Cultural Român, să
ne măsurăm forțele și să activăm mult
mai intens decât o făceam. 
Cred că activăm și mai eficient, deși nu în
măsura în care am avea și posibilitatea și
dorința de a o face. Și asta din cauza
acestei precarități de construcție
instituțională foarte profundă; asta
înseamnă că ar trebui să avem autoritatea
asupra întregului Institut Cultural Român,
neștirbind cu nimic sarcinile care sunt și
vor rămâne ale Ministerului de Externe –
să reprezinte statul român în tot ceea ce
are proprietăți în afară, să ajute prin
Institutul Diplomatic la creșterea nivelului
valorii diplomatice a celor care activează
în cadrul Institutului Cultural Român.
(Sugerez să se reînființeze Academia
Diplomatică, instituție obligatorie de per -
fecționare pentru diplomația multiplă.)

Ca orice activitate care ține de diplomația
culturală, fără a se subordona direct,
trebuie să aibă o legătură foarte solidă cu
diplomația clasică. În opinia mea, ar
trebui să fie poate un pion avansat al
acesteia, pentru că nu are rigorile
diplomației clasice, și ar putea să
acționeze profesional ca un avanpost. 
Ar trebui să fie prezentă acolo unde
interesele multiple ale României o cer, or
noi avem un număr de reprezentanțe
plăpând, o prezență pe măsură și un
buget în scădere. 
toate acestea fac ca noi să rămânem încă
o instituție care funcționează, cu toate
eforturile noastre de a avea o gândire
multianuală, întrucât noi n-am putea să
funcționam deloc altminteri, la cârma
acestor bugete anuale. toate
discrepanțele astea își spun cuvântul. 
Valorile creative românești înseamnă
valorile perene, iar România nu a dus
niciodată lipsă de creativitate. Dar e ceva
poate greșit în ADN-ul nostru, ceva care

ne face să-i împingem întruna pe cei mai
creativi dincolo de hotarele românești, de
parcă ne e frică de propria noastră
mediocritate și ne gândim să nu cumva

să ne clatine cineva din bătutul pasului
pe loc; dacă am fi conștienți că acestea
sunt adevăratele valori românești, nu cele
ale solului și subsolului, cum învățam noi
pe vremuri, atunci am investi probabil
mult mai mult. 

În acest an ați organizat evenimente
dedicate limbii și literaturii române, concerte
și evenimente muzicale, spectacole de
teatru, proiecții și festivaluri de film,
evenimente artistice postmedia, spectacole
de balet și de dans contemporan, expoziții de
design, tapiserie, cu subiecte folclorice sau
antropologice, expoziții de pictură și sculptură,
expoziții de fotografie, expoziții de arhitectură
și urbanism, expoziții de gravură, desen și
bandă desenată.  Care au fost proiectele /
campaniile cel mai bine primite de public?

În general, campaniile sunt mult mai bine
primite decât proiectele efemere, pentru
că logica unor asemenea proiecte
cucerește publicul, fie că e format din

străini, fie din cetățeni de origine română.
Am avut și avem în continuare proiecte
Brâncuși, proiecte George Enescu. Vom
avea proiecte Henry Coandă. Sunt

Bucureștiul ar putea deveni
capitala culturală a latinității
Interviu cu radu Boroianu, Președintele Institutului Cultural Român

„Valorile creative românești înseamnă valorile perene,
iar România nu a dus niciodată lipsă de creativitate. “
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proiecte care cer în sine continuarea, iar
atunci și atenția spectatorilor noștri este
sporită. Deci, toate acestea campanii sunt
mai bine văzute. Asta nu înseamnă că nu
trebuie să avem și, cum le spun eu,
proiecte efemere, pentru că institutele
culturale trebuie să funcționeze ca un fel
de centru cultural al cartierului, al
orașului. Să fie tot timpul deschis către o
expoziție, un film documentar sau artistic,
deci deschis către o viață culturală cotidiană.

Institutul Cultural român are în prezent o
rețea de 18 reprezentanțe în lume, unde se
desfășoară anual sute de proiecte culturale.
Cum vedeți dezvoltarea acestei rețele, ținând
cont de colaborarea cu Ministerul Afacerilor
externe, de bugetul de care dispuneți și de
specificul fiecărei țări-gazdă?

Eu cred că avem câteva interese majore
multiple, nu numai de natură economică.

De altfel, nu cred în împărțirea interesului
pe scări diferite. E de la sine înțeles că
interesul economic conține și interesul
social. Nu se înțelege încă foarte bine că
interesul față de valorile creative ar atrage
după sine și sporul economic și social.
Deci, mă întreb cum putem să nu avem o
prezență susținută în America Latină?
Cum putem să nu avem o reprezentanță
în Canada? Cum putem să ne mulțumim
cu un singur institut cultural în SUA, la
New York, când Statele Unite sunt o
imensitate? Măcar să avem fililale ale
acelei reprezentanțe.  
E foarte bine că am inaugurat Institutul
Cultural Român de la Beijing, se vede, se
simte. Dar Japonia, India, Coreea de Sud?
Sunt actori care contează din ce în ce mai
mult pe piața lumii, iar noi avem interese
acolo.
Vorbim despre românii de pretutindeni –
zona Balcanilor, unde istoricește ne aflăm

dintotdeauna – fără ICR? În zonele estice,
de la granițele noastre, nu avem prezență
decât în Republica Moldova. Nu avem în
Ucraina, în Rusia, iar un canal de relații
culturale cu Rusia nu ne-ar strica. 
Sigur, în rest, îi las pe cei mai pricepuți
decât mine să se exprime, dar, cultural,
cred că și unii, și alții avem să ne spunem
multe. Și, repet, ar fi și un canal
diplomatic deschis.  
Eu cred că interesul României este să fim
prezenți în mult mai multe locuri decât
suntem acum. 

Ați evidențiat nevoia de modificare a
legislației care reglementează organizarea și
funcționarea Institutului Cultural român. La
ce noutăți să ne așteptăm?

Am făcut un proiect care s-a lovit de o
singură opoziție, pe care n-am de gând s-
o numesc. Încă o dată, e foarte mult
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interes și din partea unor instituții
fundamentale ale statului și din partea
multora dintre actorii politici. Din păcate,
nimeni n-a găsit încă de cuviință s-o și
pună în practica parlamentară și să știm
dacă avem un ecou cu adevărat favorabil
sau nu. 
Legea nouă are două volé-uri diferite: pe
de-o parte, stabilește cu exactitate rolul
Institutului Cultural Român, care cred că
ar trebui să fie acela de purtător al
imaginii României în lume și de
diplomație publică, noua formă prin care
de mulți ani se prezintă în lumea civilizată
fostele ministere ale propagandei de
odinioară. Acesta este un volé de natură
fundamentală care așază Institutul
Cultural Român mai curând în zona
diplomației decât în alte zone. 
Pe de altă parte, este vorba despre un
volé organizatoric. Deocamdată, Institutul
Cultural Român are niște constrângeri
organizatorice, financiare, în ceea ce
privește numărul de angajaților, pregăti rea
profesională. Din această cauză, ICR nu
este capabil să răspundă unor cerințe
care, conform primului volé, ar fi în crește re.
Ele trebuie armonizate, iar noua lege
tocmai asta face. Sper ca noul Parlament
să aibă înțelepciunea de a le discuta. 
Cred că Ministerul de Finanțe, dacă este
pus în fața unui fapt care demonstrează
valoarea unei instituții, o să accepte că
trebuie să se scotocească în fundul bu zu -
narului și să ofere un buget mai acătării
unor instituții cum sper să devină ICR. 

În ultimii ani a crescut numărul persoanelor
înstărite, s-a creat o clasă de mijloc
(antreprenori, manageri, profesii liberale,
înalți funcționari etc.) care ar trebui să
investească mai mult în opere de artă. Cum îi
încurajăm pe acești oameni să achiziționeze
produse de calitate, contribuind astfel și la
bunăstarea artiștilor? 

Vă pot vorbi dintr-o pasiune anterioară
funcției mele actuale, întrucât funcția
actuală mă obligă să n-am nicio imixtiune
pe piața produselor culturale. Eu doar le pro -
movez, nu particip la concurența creativă. 

Pe mine m-ar interesa mai mult, în cazul
în care am avea posibilitatea să
promovăm mai consistent creativitatea
românească, dacă interesul s-ar stârni în
marile piețe ale lumii, mai mult decât mă
interesează, în calitate de președinte al
Institutului Cultural Român, ce se
întâmplă în piața internă. 
Ceea ce cred eu, ca fost expert în artele
frumoase și ca participant în piața
românească de artă, este că, în măsura în
care sistemul legislativ s-ar demonstra
mai coerent, dacă fiscalitatea ar fi mai
coerentă, dacă am învăța că economia nu
se dobândește din taxe și impozite, ci din
făurirea mai multor poli de atractivitate
economică, clasa mijlocie ar deveni o
cantitate suficientă pentru dezvoltarea
societății. La ora actuală, clasa mijlocie
este insuficient dezvoltată. 
Avem nevoie de o curățenie adevărată în
toate grajdurile noastre – stârpirea
corupției, a hoției – și trebuie să
înțelegem ca ar fi mult mai profitabilă o
lege a mecenatului decât o lege a
sponsorizării. Mecenatul e activ, pe când
sponsorizarea este un factor pasiv, de
bunăvoință. Activ în piață ar fi avantajul

pe care l-ar avea individul care investește,
de exemplu, într-un monument istoric. 
Dacă nu facem acest balans între interes
și ofertă, teamă îmi e că economia bate
pasul pe loc, iar într-un trend general
creștem și noi ușor-ușor, ca să nu ne
clătinăm prea mult în urma altora, dar nu
suficient și nu în măsura potențialului. 

Ce potențial de dezvoltare are piața de artă
din românia?

Potențialitatea României față de artă este
secundară. Dacă nu se dezvoltă cu adevă rat
sectorul privat, economic și capitalul româ -
nesc, nu se va dezvolta nici piața de artă. 

Până la urmă, piața de artă are
specificitatea ei, dar nu are o sinonimie
totală cu restul piețelor. În legea
achizițiilor publice ar trebui să existe o
diferență enormă între achiziția
produsului de serie și a produsului unic, a
operei de artă. Este cam același lucru care
se întâmplă acum în piața românească,
față de ceea ce s-ar putea întâmpla. 

Cum colaborați cu ACOAr (Asociația
Comercianților de Opere de Artă din
românia) cu uniunile de creație și asociațiile
profesionale de profil, precum și cu organis -
mele de gestiune colectivă, care trebuie să
remunereze artiștii cu banii cuveniți din
dreptul de autor și drepturile conexe?

Cu ACoAR nu colaborăm în niciun fel. Cu
uniunile de creație, în momentul în care
doresc să facă proiecte alături de noi,
avem câteva exemple care au dat roade.
Aș zice că ele nu sunt la fel de creative
cum ne-am dorit noi să fie, nu și-au ales
perfect drumul, încă rămân cu capul
întors către vremurile în care erau
subven ționate de stat și pe jumătate
către aspectele sindicale. Când își vor găsi

mai clar rostul și vor deveni ele însele un
factor de promovare pentru cei pe care îi
reprezintă, atunci vom putea colabora
mai simplu. 
Dar să știți că nu ducem lipsă. Sunt foarte
mulți artiști asociați, creatori, în general,
oameni de știință, tehnicieni, care au
învățat să se descurce în această piață
liberă și care doresc să fie promovați de
noi. Promovându-i pe unii sau alții,
promovăm produsul creativ românesc.
Nu trebuie să fie membrii unei uniuni de
creație, ci să reprezinte prin ei înșiși o
valoare. Noi nu îi promovăm pentru că
sunt membrii unei asociații sau pentru că
au terminat studiile la o academie anume,

„Potențialitatea României față de artă este secundară.
Dacă nu se dezvoltă cu adevărat sectorul privat,
economic și capitalul românesc, nu se va dezvolta nici
piața de artă.“
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ci pentru valoarea lor. 
Dacă uniunile de creație s-ar obișnui cu
ideea că trebuie să fie un factor activ în
promovarea propriilor membri, dar pe criterii
de valoare, nu pe criterii sindicale, am putea
găsi un limbaj comun mult mai profund. 

urmează o perioadă intensă de pregătiri
pentru aniversările din 2018 și 2019
(Centenarul Marii uniri și Centenarul păcii de
la paris). totodată, în semestrul I al anului
2019, vom deține președinția Consiliului
uniunii europene. Cu ce mesaj de promovare
culturală va veni românia? 

Am debutat la Institutul Cultural Român
vorbind despre asta. De multe ori,
calendarul ne joacă feste, dacă nu suntem
pregătiți. Sunt date fixe pe care, dacă nu
le știi din timp, nu poți căpăta brusc, de la
an la an, cum face bugetul, amploarea
evenimentului în sine, ca să-l poți
dezvolta înspre folosul țării tale. Asta erau
atunci pentru mine centenarele respective. 
Apoi, sunt coincidențe. E o coincidență că
sorții ne-au dus să avem în 2019
președinția Consiliului Europei. E o șansă
suplimentară. La fel cum este faptul că, la
finele lui 2019, vom fi invitații de onoare

ai celui mai mare festival al lumii,
Europalia. E un șir de date fixe și e un șir
de coincidențe. toate astea ar trebui
privite de către societatea românească cu
o emulație suplimentară. observ că, de
câteva luni, această emulație își face apariția. 

Ce alte proiecte mai aveți?

Sunt foarte curios să văd dacă mult-discutata
nevoie de restructurare a societății româ -
nești va rămâne, ca multe alte proiecte,
doar un element de discurs politic, ori se
va întâmpla cu adevărat. Spun asta
pentru că eu cred cu tărie că, dacă vom
acorda importanța cuvenită creativității,
adică elementelor excepționale din gân di -
rea umană, ne va fi mult mai ușor nouă,
românilor, să ne impunem ca enti ta te cu
o specificitate culturală, națională, cu o
dorință comună cu a altor state europene. 
Îmi face plăcere să închei spunându-vă că
am mai pus un program pe masa de
proiecte a României. Aș spune că am
putea deveni polul unei construcții inte -
re sante care pleacă de la ideea că limba
latină a fost prima instituție europeană.  
Dacă ne gândim bine, acum foarte mult
timp, fără limba latină, popoarele

europene n-ar fi putut să între în contact
unele cu celelalte și nici înalta
spiritualitate iudeo-creștină n-ar fi avut
cum să pătrundă, iar împreună cu limba
latină să formeze acest continent. Dacă
ne uităm cât pământ avem în zare, nu ne-
am opri decât în China. Europa are, totuși,
niște limite date de aceste întâmplări și
făptuiri istorice. 
A existat o instituție care s-a numit
Uniunea Latină, care avea, desigur,
sensuri mai profunde, poate și politice,
economice, dar care, din diferite motive,
s-a autodesființat acum câțiva ani. 
Eu cred că Bucureștiul ar putea deveni
capitala culturală a latinității. La polul
celălalt al Europei se află două forțe
lingvistice care adună un miliard de
vorbitori în lume – portugheza și
spaniola; noi nu cred că trecem de 40 de
milioane de vorbitori de grai românesc,
dar suntem exact polul celălalt, al sudului
european. Și, preluând din experiența
germanilor și a britanicilor în studierea cu
înțeleaptă continuitate a limbilor clasice
și, în primul rând, a limbii latine, mi-am
dat seama de avantajele pe care le-ar
putea avea un alt înțeles al construcțiilor
europene, mă refer la un înțeles general,
care n-ar mai pune țel comun economia,
ce diferențiază din start, ci altceva, ceva
care să ne aducă laolaltă. Am depus
inițiativa la mai multe instituții ale
statului, care trebuie să se gândească
pentru proiectele în devenire ale
României. Mi-am permis să vorbesc cu
colegii de la Institutele Camões și
Cervantes, care s-au arătat extrem de
interesați să colaborăm. 

Așa putem deveni activi și atractivi. Altfel,

în toate țările în care cultura a rămas

foarte solidă, studiul limbii latine este

dincolo de nivelul învățării unei limbi

strămoșești, ci este unul dintre puținele

instrumente intelectuale care-ți dezvoltă,

îți sporește logica. Nu poți să ai o gândire

matematică bună, dacă nu ai logica limbii

latine. ordonarea minții este folositoare în

orice etapă de dezvoltare a societății.

Pentru matematicile europene, limba

latină a fost fundamentală. 
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1
Încadrare în categoria de microîntre prin dere
sau în plătitor de impozit pe profit 
prin analiza structurii veniturilor realizate.

Societatea ENERGIE SoLARĂ SRL este
persoană juridică română, înființată
conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile. Aceasta a fost înmatriculată
în Registrul Comerțului în data de 05
ianuarie 2015, iar în anul înființării a avut
calitate de microîntreprindere în concep -
tul art. 112 din Codul fiscal, adoptat prin
Legea nr. 571/2003, cu modificări ulte -
rioare. În acest an, societatea a realizat
următoarele venituri și cheltuieli:
venituri din vânzarea energiei
electrice suma de 400.000 lei;
venituri din subvenții (certificate verzi
primite conform reglementărilor în
vigoare)  suma de 700.000 lei;
venituri din diferențe favorabile de curs
valutar (cont 765) suma de 100.000 lei;
cheltuieli din diferențe nefavorabile
de curs valutar (cont 665) suma de
120.000 lei.
Raportându-ne în mod exclusiv la aceste
date, ce tip de impozit va achita această

societate în anul 2016? Devine plătitoare
de impozit pe profit?
Conform prevederilor din noul Cod
fiscal, adoptat prin Legea nr. 227/2015,
cu modificări ulterioare, în anul 2016
este considerată microîntreprindere
societatea ce în anul precedent a realizat
venituri impozabile în sumă mai mică de
100.000 euro la cursul de la data de 31
decembrie a anului anterior, respectiv
cursul de 4.5245 lei/euro, curs valabil la
31 decembrie 2015.
Legiuitorul a precizat în mod expres că
acest plafon se compune din veniturile
impozabile ale societății, respectiv din
total venituri ale perioadei din care se
scad veniturile neimpozabile. Pentru
anul 2015, acestea sunt enumerate de
art. 112^7 din Codul fiscal.
În categoria veniturilor neimpozabile
pentru microîntreprindere se regăsesc și
veniturile din subvenții. Veniturile din
cedarea certificatelor verzi sunt
impozabile în sfera impozitului pe
venitul microîntreprinderii. 
o analiză mai detaliată trebuie să țină
cont de comportamentul contabil al
certificatelor verzi, ocazie cu care
prezentăm monografia aplicabilă
conform oMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea.

Producătorii de energie din surse
regenerabile, care beneficiază de
certificate verzi  evidenţiază lunar
dreptul de a primi certificate verzi prin
articolul contabil:
445 “Subvenţii”/analitic distinct = 7411
“Venituri din subvenţii de exploatare
aferente cifrei de afaceri”. 
La primirea certificatelor verzi,
contravaloarea acestora se reflectă în
contul 507 “Certificate verzi primite”, prin
articolul contabil:
507 “Certificate verzi primite” = 445
“Subvenţii”/analitic distinct. 
Diferenţa între valoarea certificatelor
verzi înregistrată în contul 445
“Subvenţii”/analitic distinct la stabilirea
dreptului de a primi certificate verzi şi
valoarea acestora la data primirii,
determinată în funcţie de preţul de
tranzacţionare de la data primirii
reprezintă venit financiar (contul 768
“Alte venituri financiare”) sau cheltuială
financiară (contul 668 “Alte cheltuieli
financiare”), după caz. 
La vânzarea certificatelor verzi se
recunoaşte câştigul rezultat (contul 7642
“Câştiguri din investiţii pe termen scurt
cedate”), respectiv pierderea înregistrată
(contul 6642 “Pierderi din investiţiile pe
termen scurt cedate”) din vânzarea
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acestora. 
Prin urmare, pentru acuratețea analizei,
trebuie să ținem cont de valoarea
veniturilor înregistrate pe seama
contului 7642 “Câştiguri din investiţii pe
termen scurt cedate”, când sunt cedate
certificatele verzi. Acestea trebuie
însumate lângă veniturile impozabile din
speța noastră.
Din punctul de vedere al impozitării,
pentru trimestrul IV, reprezintă venituri
impozabile diferența favorabilă între
venituri și cheltuieli cu diferențele de
curs, conform art. 112^7 alin. (1^1) din
Codul fiscal aplicabil în anul 2015. În
cazul nostru concret, venitul impozabil
este zero deoarece cheltuielile din
diferențe de curs valutar sunt mai mari
decât veniturile.
Raportându-ne doar la sumele din speța
descrisă, considerăm că societatea este
microîntreprindere și în anul 2016
întrucât veniturile impozabile din anul
2015 sunt mai mici de 100.000 euro.

Notă: dacă veniturile din cedarea certificatelor
verzi depășesc suma de 52.450 lei, societatea
se încadrează în anul 2016 la categoria de
plătitoare de impozit pe profit.

2
IAS 40 Investiții imobiliare. Studiu de caz
conform noilor reglementări contabile.

Noile reglementări contabile conforme
cu directivele europene recunosc în

cadrul imobilizărilor corporale o nouă
categorie de active imobilizate, respectiv
investiții imobiliare. În acest material,
analizăm asemănările între
reglementările naționale și standardul
internațional de contabilitate amintit,
urmând ca într-un material viitor să
analizăm deosebirile.

Cum definește legiuitorul 
aceste investiții imobiliare?

Noțiunea de investiții imobiliare este
reglementată de art. 197 alin. (1) din
oMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, act normativ aplicabil de
la 01 ianuarie 2015, după cum urmează:
„197. - (1) Investiţia imobiliară este
proprietatea (un teren sau o clădire - ori
o parte a unei clădiri - sau ambele)
deţinută (de proprietar sau de locatar în
baza unui contract de leasing financiar)
mai degrabă pentru a obţine venituri din
chirii sau pentru creşterea valorii
capitalului, ori ambele, decât pentru: 
a) a fi utilizată în producerea sau
furnizarea de bunuri sau servicii ori în
scopuri administrative; sau 
b) a fi vândută pe parcursul desfăşurării
normale a activităţii.” 

observăm că o investiție imobiliară din
punct de vedere contabil este terenul
sau clădirea pentru care scopul deținerii
este închirierea către terți sau păstrarea
în patrimoniu estimându-se o creștere
ulterioară a prețului de vânzare. 
Acest tratament contabil se poate aplica
atât în cazul în care entitatea economică

este proprietara construcției sau a tere nu -
lui, cât și în cazul în care aceasta este un
utilizator în baza contractului de leasing.

De reținut: noțiunea de investiție imobiliară
este transpunerea paragrafului 5 din  IAS 40
Investiții imobiliare, iar această definiție din
standardul de contabilitate este transpusă în
mod fidel.

În plus, legiuitorul român transpune ca
exemple de investiții imobiliare chiar
exemplele din standardul internațional
de contabilitate. 
Astfel, sunt considerate investiții
imobiliare următoarele exemple de
achiziții terenuri și construcții:
a) terenurile deţinute, mai degrabă, în
scopul creşterii pe termen lung a valorii
capitalului, decât în scopul vânzării pe
termen scurt, pe parcursul desfăşurării
normale a activităţii; 
b) terenurile deţinute pentru o utilizare
viitoare încă nedeterminată. În cazul în
care o entitate nu a hotărât dacă va
utiliza terenul fie ca pe o proprietate
imobiliară utilizată de posesor, fie în
scopul vânzării pe termen scurt în cursul
desfăşurării normale a activităţii, atunci
terenul este considerat ca fiind deţinut
în scopul creşterii valorii capitalului; 
c) o clădire aflată în proprietatea entităţii
(sau deţinută de entitate în temeiul unui
contract de leasing financiar) şi închiriată
în temeiul unuia sau mai multor
contracte de leasing operaţional; 
d) o clădire care este liberă, dar care este
deţinută pentru a fi închiriată în temeiul
unuia sau mai multor contracte de
leasing operaţional; 
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e) proprietăţile imobiliare în curs de
construire sau amenajare în scopul
utilizării viitoare ca investiţii imobiliare. 

Înregistrarea în contabilitate a investiției
imobiliare se realizează la costul inițial
de producție sau achiziție, iar după caz,
la valoarea reevaluată. 
În acest sens, achiziția imobiliară a unei
construcții destinată închirierii făcută de
la un terț se va înregistra în contabilitate
prin articolul contabil:
215 „Investiţii imobiliare” = 404 „Furnizori
de imobilizări”.

3
tratamentul contabil al pieselor de schimb
importante și al echipamentelor de securitate
conform noilor reglementări contabile.

Societatea BoRCANUL CU MIERE SRL
este persoană juridică română, înființată
conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile, ce aplică reglementările
contabile adoptate prin oMFP nr.
1802/2014. Aceasta are ca obiect de
activitate apicultura și deține o linie
automată de îmbuteliere a mierii în
recipiente mici de plastic, distribuite
către restaurante. În data de 16 martie
2016 motorul electric al liniei de
ambalare se defectează din cauza
fluctuației tensiunii curentului electric și
se necesită înlocuirea acestuia.
Societatea apelează la un furnizor de
motoare electrice ce livrează un astfel de
echipament, la prețul de 2.000 lei + tVA
20%. În plus, acest furnizor recomandă
societății să achiziționeze un dispozitiv
de securitate a liniei de producție, ce
împiedică o eventuală deversare a
producției în cadrul unui scurtcircuit,
dispozitiv de securitate ce are costul de
achiziție și montaj de 1.000 lei + tVA
20%. Ce procedură contabilă va utiliza
societatea în legătură cu aceste achiziții?
Pot fi considerate cheltuieli ale
perioadei?
Având în vedere prevederile normative
anterioare și faptul că nici unul dintre
activele achiziționate nu depășește
valoarea unui mijloc fix de 2.500 lei,
conform HG nr. 276/2013, am fi fost

tentați să înregistrăm aceste achiziții în
cheltuielile perioadei. 
Desigur, această argumentație pornește
de la prezumția că înlocuirea acelui
motor nu face decât să păstreze
parametrii tehnici ai instalației tehnice,
iar echipamentul de securitate ar fi putut
fi considerat ca un material de natura
obiectului de inventar.
Cu toate acestea, procedura contabilă pe
care am amintit-o, de înregistrare a unor
cheltuieli ale perioadei este una eronată,
deoarece legiuitorul a stabilit
următoarea procedură contabilă la pct.
191 alin. (4) din oMFP nr. 1802/2014
privind contabilitatea, după cum
urmează:
„(4) Piesele de schimb şi echipamentul
de service sunt, în general, contabilizate
ca stocuri şi recunoscute în contul de
profit şi pierdere atunci când sunt
consumate. totuși, piesele de schimb
importante şi echipamentele de
securitate sunt considerate imobilizări
corporale atunci când o entitate
preconizează că le va utiliza pe parcursul
unei perioade mai mari de un an.” 
observăm așadar că în situația noastră,
ambele echipamente majorează
valoarea liniei de producție,
capitalizând-o.
Înregistrări contabile:
231 „Imobilizări corporale în curs de

execuție” = 404 „Furnizori de imobilizări”
cu suma de 3.000 lei
4426 “tVA deductibilă” = 404 „Furnizori
de imobilizări” cu suma de 3.000 lei x
20% = 600 lei.
La efectuarea recepției se va efectua
înregistrarea contabilă:
2131 „Echipamente tehnologice (maşini,
utilaje şi instalaţii de lucru)” = 231
„Imobilizări corporale în curs de
execuţie” cu suma de 3.000 lei.

Notă: societatea va recalcula amortizarea
începând cu luna următoare și va amortiza
noua valoare pe durata rămasă.

4
Achiziţie case de marcat fiscale. 
Încadrarea la mijloace fixe, chiar dacă valoarea
de achiziție este mai mică de 2.500 lei.

Societatea MAGAzINE DE CARtIER SRL
este persoană juridică română, înființată
conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile, înregistrată în scopuri de tVA,
ce aplică sistemul cu exigibilitate
normală. Aceasta deține 5 puncte de
vânzare cu amănuntul către persoane
fizice. În data de 23 martie 2016,
societatea decide schimbarea tuturor
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caselor de marcat fiscale, prin achiziția
unui model superior actualelor
instrumente de marcat. Valoarea unitară
a unei case de marcat fiscale este de
2.000 lei + tVA 20%, iar furnizorul
garantează o durată de viață de 5 ani.
Factura este achitată prin transfer bancar
în data de 27 martie 2016. Chiar dacă
valoarea de achiziție este mai mică decât
valoarea unui mijloc fix, societatea
decide înregistrarea acestor case de
marcat în categoria activelor imobilizate
și decide amortizarea acestora într-o
perioadă de 4 ani, conform catalogului
mijloacelor fixe. Este corectă această
procedură? Ce monografie contabilă
este aplicabilă?
Ca și primă observație, prin HG nr.
276/2013, s-a stabilit că valoarea minimă
de intrare în patrimoniu pentru un
mijloc fix este de 2.500 lei, astfel că în
principiu, achiziția acestor case de
marcat fiscale ar trebui contabilizată în
categoria materialelor de natura
obiectelor de inventar.
o a doua observație constă în faptul că
totuși prevederile de la art. 28 alin. (21)
din Codul fiscal, permit încadrarea în
categoria mijloacelor fixe supuse
amortizării fiscale a activelor cu o
valoare mai mică decât valoarea amintită
anterior, după cum urmează: „(21) În
cazul unei imobilizări corporale care la
data intrării în patrimoniu are o valoare
fiscală mai mică decât limita stabilită
prin hotărâre a Guvernului,
contribuabilul poate recupera aceste
cheltuieli prin deduceri de amortizare,
potrivit prevederilor prezentului articol. ”

Din punct de vedere contabil, sunt
aplicabile prevederile de la art. 190 alin.
(1) din oMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, după cum urmează: „190.
- (1) Imobilizările corporale reprezintă
active care: 
a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi
utilizate în producerea sau furnizarea de
bunuri ori servicii, pentru a fi închiriate
terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri
administrative; şi 
b) sunt utilizate pe parcursul unei
perioade mai mari de un an.” 

Înregistrări contabile:
a) achiziția celor 5 case de marcat la

prețul de 2.000 lei/buc + tVA 20%:
214 „Mobilier, aparatură birotică,
echipamente de protecţie a valorilor
umane şi materiale şi alte active
corporale” = 404 „Furnizori de
imobilizări” cu suma de 2.000 lei x 5 buc
= 10.000 lei
4426 „tVA deductibilă” = 404 „Furnizori
de imobilizări” cu suma de 2.000 lei.
b) plata caselor de marcat prin transfer
bancar:
404 „Furnizori de imobilizări” = 5121
„Conturi la bănci în lei” cu suma de
12.000 lei.
c) înregistrarea lunară a amortizării,
având în vedere durata stabilită la 4 ani:
6811 ”Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor” = 2814
“Amortizarea altor imobilizări corporale”
cu suma de 10.000 lei / 4 ani / 12 luni =
208,33 lei/lună.

5
propunere de modificare a 
Codului fiscal – două situații de scutire 
la plată a contribuției de sănătate.

Autoritățile fiscale au supus opiniei
publice un proiect de modificare a
Codului fiscal prin care se remarcă două
situații de scutire la plată a contribuției
la sănătate pentru anumite categorii de
persoane și o extindere de plată a
contribuției de sănătate pentru alte
categorii de persoane.
În prima situație, obiectul scutirii la plată
a contribuției de sănătate este persoana
fizică ce nu realizează venituri, nu este
scutită la plata contribuției de sănătate și
nici nu este coasigurată prin intermediul
altei persoane.
Această categorie de persoane are
obligația plății contribuției la sănătate
începând cu 01 ianuarie 2016, iar baza
de calcul a contribuției este salariul
minim pe economie.
Desigur, această măsură a fost intens
criticată de unele persoane, fiecare
dintre părțile implicate având
argumente plauzibile. Guvernul dorește
să extindă participanții la finanțarea
sistemului de sănătate, cunoscut fiind că

un număr de aproximativ 5 milioane de
persoane plătesc contribuții pentru toți
cei aproximativ 20 milioane de cetățeni
ai țării. Este normal să contribui la
finanțarea sistemului de sănătate, dacă
dorim să beneficiem cu toții de servicii
moderne de sănătate.
De cealaltă parte a baricadei, oponenții
acestei proceduri susțin că nu este
corect să obligi persoanele fără venituri
să plătească o contribuție, existând o
diferență majoră între persoanele
evazioniste și persoanele corecte, dar
fără resurse materiale. Aceleași opinii
aduc în discuție inclusiv
constituționalitatea unei astfel de
obligații.
Pe de altă parte, au existat și afirmații
mai cinice conform cărora urmărirea,
colectarea sau chiar executarea silită a
unor astfel de persoane conduce la mai
multe cheltuieli bugetare decât
încasările realizate. Numărul estimativ de
persoane aflat în sfera acestei contribuții
este de circa 3 milioane de persoane,
după afirmațiile secretarului de stat în
Ministerul Finanţelor.
Potrivit proiectului de modificare a
Codului fiscal, autoritățile doresc să
renunțe la o astfel de procedură și
permit persoanei fizice una din
următoarele opțiuni:
a) plătesc lunar contribuția de sănătate
în procent de 5,5% din salariul minim
brut pe economie; acest lucru înseamnă
o plată de 57 lei pentru perioada
ianuarie – aprilie 2016 (salariul minim de
1.050 lei x 5,5%) și o sumă de 69 lei
pentru perioada mai – decembrie 2016
(salariul minim de 1.250 lei x 5,5%);
b) plătesc contribuția de sănătate doar
în momentul în care utilizează servicii
medicale, servicii ce nu sunt scutite la
plată ca și urgențe. Practic, se va achita
contribuția la sănătate la spitalizare sau
atunci când se fac diverse analize
medicale în spitale publice, iar acestea
nu sunt din categoria urgențelor. Pentru
această situație, se datorează contribuția
la sănătate în procent de 5,5% aplicat la
o bază egală cu 7 x salariul minim în
vigoare la momentul utilizării serviciilor
de sănătate publică. De exemplu, dacă
spitalizarea se va efectua în luna martie
2016, s-ar achita suma de (7x1.050 lei) x
5,5% = 404 lei. 
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Această ultimă posibilitate reprezintă în
opinia noastră cea mai adecvată situație
pentru societatea română de astăzi,
respectiv persoana fizică fără venituri
contribuie la serviciile de spitalizare
publică doar în momentul în care
utilizează aceste servicii. Nici sumele nu
au o valoare mare, astfel încât vedem o
reportare justă a cheltuielilor cu sistemul
public și pentru cei ce consumă serviciile
nu numai pentru contributorii plătitori în
mod curent la sistemul public.
Desigur, formatul de aplicare a Codului
fiscal conduce la scutirea la plată a
contribuției de sănătate pentru
persoanele fizice fără venituri, când
acestea nu aplelează la serviciile publice.
o altă modificare propusă de acest
proiect se adresează persoanelor cu
venituri foarte mici din categoria
veniturilor din investiții sau din ”alte
surse”. Ne aducem aminte că în perioada
anilor trecuți, pentru dobânda la alocația
elevilor, pentru venituri din câțiva lei din
dividendele distribuite ca urmare a
cuponiadelor din anii 90, sau pentru
veniturile din reciclarea unor deșeuri cu
valori mici plătite persoanelor fizice, au
fost emise decizii de plată a contribuției
de sănătate cu sume mult mai mari
decât veniturile, prin recalcularea bazei
de calcul a contribuției de sănătate la
nivelul salariului minim pe economie.
După intrarea în vigoare a modificării
propuse pentru Codul fiscal, în anul 2016
persoanele fizice ce realizează venituri
din dividende, din dobânzi, din vânzarea

părților sociale și acțiunilor sau venituri
din alte surse, iar acestea sunt mai mici
decât salariul minim pe economie, nu
vor plăti contribuția la sănătate pentru
aceste venituri, dacă aceste tipuri de
venituri sunt singurele realizate de
persoana fizică.

6
preluarea în franciză a unui spațiu comercial
cu cesiunea echipamentelor existente.

Societatea oMEGA SRL este persoană
juridică română, înființată conform Legii
nr. 31/1990 privind societățile,
înregistrată în scopuri de tVA, ce aplică
sistemul de tVA cu exigibilitate normală.
Aceasta deține un spațiu comercial
situat în apropierea unei piețe.
Deținătorul unui francize a unui lanț
internațional de magazine dorește
deschiderea unui punct de vânzare în
acest spațiu și agreează cu societatea
următoarele aspecte la semnarea
contractului:
a) efectuarea unei plăți lunare
reprezentând chiria în sumă de 2.000
euro la cursul valabil de 1 euro = 4,5 lei;
b) achiziția echipamentelor existente în
sediul magazinului cu prețul de 50.000
lei, echipamente având costul de
achiziție de 100.000 lei și amortizare

calculată de 65.000 lei;
c) preluarea tuturor materialelor de
natura obiectelor de inventar date deja
în consum de societate, în valoare de
10.000 lei;
d) preluarea stocului de marfă cu suma
de 120.000 lei, stoc de marfă ce are
costul de achiziție de 150.000 lei, ce
conține repere greu vandabile în sumă
de 40.000 lei.
Ce monografie contabilă este aplicabilă
și ce implicații există, ținând cont de
faptul că societatea a constituit un
provizion pentru deprecierea stocului de
marfă în sumă de 30.000 lei?

Ca și primă observație, în cazul în care
societatea nu optează pentru facturarea
chiriei cu tVA și nu depune notificare la
ANAF, atunci emiterea facturii de chirie
lunară se va înregistra prin articolul
contabil:
4111 “Clienţi” =  706 “Venituri din
redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii” cu
suma de 2.000 euro x 4,5 lei = 9.000 lei.

Cedarea echipamentelor este în sfera
tVA și se înregistrează prin articolele
contabile:
461 „Debitori diverşi” = 7583 „Venituri din
cedarea activelor” cu suma de 50.000 lei
461 „Debitori diverşi” = 4427 „tVA
colectată” cu suma de 10.000 lei.

Scăderea din gestiune a echipamentelor:
2813 “Amortizarea instalațiilor,
mijloacelor de transport, animalelor și
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plantațiilor”  = 2131 „Echipamente
tehnologice (mașini, utilaje și instalații
de lucru)” cu suma de 65.000 lei
6583 „Cheltuieli privind activele cedate și
alte operații de capital” = 2131
„Echipamente tehnologice (mașini,
utilaje și instalații de lucru)” cu suma de
35.000 lei.

Cedarea obiectelor de inventar se
înregistrează astfel:
4111 ”Clienți” = 708 “Venituri din
activități diverse” cu suma de 10.000 lei;
4111  “Clienți” = 4427  “tVA colectată” cu
suma de 2.000 lei.

Notă: obiectele de inventar au fost deja date
în consum, astfel că se creditează contul
extrabilanțier 8035 „Stocuri de natura
obiectelor de inventar date în folosinţă”.

Cedarea stocului de marfă se
înregistrează prin articolele contabile:
4111 ”Clienți” = 707 “Venituri din vânzarea
mărfurilor” cu suma de 120.000 lei;
4111  “Clienți” = 4427  “tVA colectată” cu
suma de 28.800 lei.

Scăderea din gestiune a stocului de
marfă:
607 „Cheltuieli cu mărfurile” =  371
„Mărfuri” cu suma de 150.000 lei.

Provizionul nu mai are obiect și se va
relua la venituri prin înregistrarea
contabilă:
397 „Ajustări pentru deprecierea
mărfurilor” = 7812 “Venituri din
provizioane” cu suma de 30.000 lei.

7
Cine facturează penalitățile 
de nerespectare a obligațiilor contractuale,
când acestea intervin din cauza furnizorului
ce nu a îndeplinit contractul?

Primăria localității Cucuieții de Peste tot,
este o autoritate contractantă în
conceptul oUG nr. 34/2006 privind
achizițiile publice, persoană juridică
română. Aceasta a achiziționat gogoși cu
ciocolată de la furnizorul CĂtINEL

CĂtINEL SRL persoană juridică română,
înfiinţată conform Legii nr. 31/1990
privind societățile, înregistrată în scopuri
de tVA. Aceste bunuri alimentare se
doreau folosite într-o organizație festivă
a primăriei, cu ocazia zilei de 8 martie
2016. Conform contractului semnat între
părți, primăria percepe penalități pentru
neîndeplinirea contractului de către
furnizor în procent de 0,5% din valoarea
obligațiilor neîndeplinite. Furnizorul
livrează bunurile alimentare în data de
10 martie 2016 și solicită plata acestora
la scadență. Autoritatea publică locală
solicită aplicarea penalităților de
întârziere prin facturarea acestora cu
semnul minus (stornare din prețul de
vânzare). Este corectă această procedură
de facturare?
În situația descrisă, penalitățile de
întârziere solicitate de autoritățile
publice locale corespund noțiunii de
venit și se înregistrează în contabilitatea
entității publice pe seama contului
751.03 ”Amenzi, penalități și confiscări”,
raportându-ne la oMFP nr. 1917/2005
privind contabilitatea instituțiilor
publice, cu modificări ulterioare.
În acest context, chiar dacă legislația
fiscală nu precizează în mod distinct o
astfel de obligație, autoritatea publică
locală este entitatea ce va emite factura
pentru decontarea acestor penalități,
factură ce are caracter de document
justificativ pentru înregistrare în
evidența contabilă.
Atât pentru societate, cât și pentru
entitatea publică, solicitarea ca dintr-o
factură de plată să fie stornată
(diminuată) obligația plății cu nivelul
penalităților solicitate de cealaltă parte,
conduce la încălcarea principiului
necompensării, principiu prevăzut la pct.
2.7.1.1 din oMFP nr. 1917/2015 și la art.
56 din oMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea societăților.
În plus, din perspectiva taxei pe valoarea
adăugată, o astfel de solicitare conduce
la opinia că se încalcă baza de calcul
pentru această taxă. Potrivit art. 286 alin.
(1) din noul Cod fiscal, adoptat prin
Legea nr. 227/2015, cu modificări
ulterioare, baza de calcul a tVA
reprezintă contravaloarea bunurilor
livrate/serviciilor prestate către
beneficiar.

Această bază a tVA poate fi modificată
doar cu elementele enumerate punctual
la art. 287 din noul Cod fiscal, cum ar fi
diminuări ale cantităților livrate, reduceri
de preț acordate către beneficiar, sumele
pierdute ca urmare a insolvenței sau
falimentului clientului.
Penalitățile de întârziere solicitate de
beneficiar nu sunt prevăzute în această
categorie, prin urmare nu ar putea fi
facturate de societate cu semnul minus
ca reducere de preț.
În concluzie, în opinia noastră,
penalitățile pentru neîndeplinirea
obligațiilor contractuale se vor factura
de entitatea ce le solicită și nu de
societatea căruia îi sunt solicitate,
raportându-ne la actualele prevederi
normative.

8
terenuri destinate construcției de locuințe.
IFrS 5 Active imobilizate deținute 
în vederea vânzării. tratament contabil 
și reactualizări fiscale 2016.

Societatea DEzVoLtAtoRUL IMoBILIAR
SRL este persoană juridică română,
înființată conform Legii nr. 31/1990
privind societățile, înregistrată în scopuri
de tVA, ce aplică sistemul cu exigibilitate
normală, ce aplică oMFP nr. 1802/2014
privind contabilitatea. Aceasta
achiziționează în data de 23 martie 2016
un teren în valoare de 1.000.000 lei +
tVA 20%, de la societatea tEREN
AGRICoL SRL, persoană juridică română,
înregistrată în scopuri de tVA, ce aplică
sistemul cu exigibilitate normală.
Societatea intenționează ridicarea pe
acest teren a unei hale de producție
ciuperci comestibile destinate exportului
și păstrarea terenului pe termen lung în
patrimoniul societății. La finele anului
2017, terenul este evaluat la suma de
1.100.000 lei. În data de 01 iulie 2018,
societatea își reorganizează activitatea
economică și decide ridicarea pe acest
teren a unui ansamblu de locuințe
destinate vânzării, accesând în acest
sens un împrumut bancar pe termen
lung. În anul 2019, rezerva se distribuie
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către participanții la societate. Ce
procedură contabilă este aplicabilă
situației de față?

Din punct de vedere fiscal, în anul 2016,
se remarcă următoarele modificări față
de reglementările anterioare:
a) aplicarea măsurii de taxare inversă
pentru livrările de terenuri construibile,
efectuate între două persoane
impozabile înregistrate în scopuri de tVA
în România;
b) reducerea cotei de tVA la 20%, față de
cota standard de 24% din anul trecut;
c) reducerea cotei impozitului pe
dividend la procentul de 5% pentru
plățile de dividend către persoane fizice;
d) se păstrează în continuare obligația
impozitării rezervei din reevaluare,
introdusă în valoarea activului dedusă fie
prin amortizare, fie prin scăderea din
gestiune.

Din punct de vedere contabil,
cunoaștem deja că autoritățile române
au transpus parțial atât în reglementările
contabile anterioare, cât și în
reglementările contabile conforme cu
directivele europene în vigoare din anul
2015, adoptate conform oMFP nr.
1802/2014, câteva aspecte din
Standardul Internațional de Raportare
Financiară IFRS 5 Active imobilizate
deținute în vederea vânzării.
Potrivit standardului internațional IFRS 5
Active imobilizate deținute în vederea
vânzării, o entitate trebuie să clasifice un
activ imobilizat drept activ deținut în
vederea vânzării, dacă valoarea sa
contabilă va fi recuperată printr-o
tranzacție de vânzare și nu prin utilizarea
continuă.
În această situație, clasificarea se va face
dacă vânzarea activului este foarte
probabilă și dacă conducerea entității
acționează de o manieră prin care aplică
un plan de vânzare a activului.
Din punctul de vedere al IFRS 5, o
entitate trebuie să evalueze un activ
imobilizat clasificat ca deținut în
vederea vânzării, la valoarea cea mai
mică dintre valoarea contabilă și
valoarea justă, mai puțin costurile
generate de vânzare.

Să analizăm ce aspecte sunt transpuse în
legislația națională, având ca fundament

IFRS 5, particularizând această doctrină
contabilă cu exemplul unui teren. În
acest sens, parcurgem prevederile de la
pct. 274 din oMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, după cum urmează:
„274. - (1) În cazul în care un activ care a
fost iniţial recunoscut la terenuri este
folosit ulterior pentru construirea de
ansambluri de locuinţe destinate
vânzării, valoarea terenului se
evidenţiază distinct la stocuri, la valoarea
de înregistrare în contabilitate. 
(2) Dacă terenul a fost reevaluat,
concomitent cu schimbarea naturii
activului, rezerva din reevaluare
corespunzătoare acestuia se transferă în
contul 1175 “Rezultatul reportat
reprezentând surplusul realizat din
rezerve din reevaluare”.” 

Monografia aplicabilă speței din situația
noastră este:
a) achiziție teren:
2111 „terenuri” = 404 „Furnizori de
imobilizări” cu suma de 1.000.000 lei
4426 „tVA deductibilă”= 4427 ”tVA
colectată” cu suma de 200.000 lei,
conform art. 331 din noul Cod fiscal.

Notă: potrivit politicii contabile inițiale a
societății, acest activ a fost destinat inițial
utilizării pe termen lung în societate, astfel
acesta nu se încadrează în categoria active
imobilizate – investiții imobiliare.

b) reevaluarea terenului la finele
exerciţiului 2017:
2111 „terenuri” = 105 „Rezerve din
reevaluare” cu suma de 100.000 lei.
c) schimbarea politicii economice a
societății conduce la reclasificarea
terenului în categoria de stocuri.
Această politică contabilă este
confirmată de contractarea
împrumutului de finanțare a blocului de
locuințe. Având în vedere că acest teren
va intra într-o procedură de realizare a
unei construcții, cel mai adecvat cont de
stocuri este acela de a fi trecut în
categoria materiilor prime.
Înregistrare contabilă: 301 „Materii prime
de natura terenurilor” = 2111 „terenuri”
cu suma de 1.100.000 lei.
d) capitalizarea diferenței din reevaluare:
105 „Rezerve din reevaluare” =  1175
“Rezultatul reportat reprezentând
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare” cu suma de 100.000 lei.

Ce se întâmplă din punct 
de vedere fiscal?

La momentul înregistrării cheltuielii cu
materia primă de natura terenului,
rezerva din reevaluare devine
impozabilă la calculul impozitului pe
profit, conform art. 26 alin. (6) din noul
Cod fiscal, adoptat prin Legea nr.
227/2015, cu modificări ulterioare.
e) repartizarea sumei în dividende și
reținerea impozitului:
1175 “Rezultatul reportat reprezentând
surplusul realizat din rezerve din
reevaluare” =  457 „Dividende de plată”
cu suma de 100.000 lei
457 „Dividende de plată” = 446 „Impozit
pe dividende” cu suma de 100.000 lei x
5% = 5.000 lei.
f ) plata impozitului și a dividendelor prin
transfer bancar:
457 „Dividende de plată” = 5121 „Conturi
la bănci în lei” cu suma de 95.000 lei
446 „Impozit pe dividende” = 5121
„Conturi la bănci în lei” cu suma de 5.000
lei.

9
Import de bunuri cu vamă în ungaria, 
urmat de o vânzare către un client 
din același stat. Studiu de caz.

Societatea ELECtRoCASNICE UtILE SRL
este persoană juridică română, înființată
conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile, înregistrată în scopuri de tVA,
ce aplică sistemul cu exigibilitate
normală și înscrisă în Registrul
operatorilor intracomunitari. Aceasta
efectuează în data de 30 martie 2016 un
import de mărfuri de la un furnizor din
China, pentru care a identificat un client
persoană juridică înregistrată în scopuri
de tVA în Ungaria. În scopul optimizării
fluxului de marfă, agreează cu furnizorul
din China ca marfa să fie livrată direct în
Ungaria, societatea din România
efectuând vama într-o locație din
Ungaria, ocazie cu care achită cota de
tVA de 29%, cota standard existentă în
Ungaria și taxe vamale. Pentru tVA
plătită în vamă, societatea procedează la
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solicitarea rambursării, depunând
formularul 318. Autoritățile din Ungaria
au permis restituirea tVA. Ce monografie
contabilă este aplicabilă?
Din punct de vedere contabil, această
situație este un caz în care nu este
obligatorie întocmirea Notei de intrare
recepție, înregistrarea tranzacțiilor
efectuându-se în contabilitate pe baza
documentelor justificative rezultate din
această tranzacție. 
În speță, cumpărarea se va înregistra pe
baza facturii emise de furnizorul din
China, valoarea transportului se va
înregistra în costul de achiziție al mărfii,
având în vedere factura emisă de
exportator/casa de expediții, taxele
vamale încorporate în costul de achiziție
se vor justifica în baza declarației vamale
de import și a documentelor de plată.
Înregistrarea venitului din vânzare va
avea ca document justificativ factura
emisă către clientul din Ungaria.
Din punctul de vedere al tVA achitată în
vama din Ungaria, pentru care se aprobă
rambursarea, această taxă nu este o
componentă a costului de achiziție.
Astfel, societatea va trebui să
înregistreze această sumă pe seama
contului de creditori. Însă, în ciuda
faptului că această operație economică
este avantajoasă pentru societatea din
România, există un risc fiscal major în
legătură cu autoritățile fiscale din
Ungaria, detaliere pe care o prezentăm
mai jos.

Pornind de la componentele costului de
achiziție, monografia contabilă aplicabilă
este:
a) înregistrarea achiziției de mărfuri:
371 „Mărfuri” = 401 „Furnizori” cu
valoarea achiziției din China
371 „Mărfuri” = 401 „Furnizori” cu
valoarea transportului.
b) înregistrarea taxelor vamale achitate
și a tVA plătită în Ungaria:
371 „Mărfuri” = 446 „Alte impozite și taxe
– analitic taxe vamale Ungaria”
462 „Creditori diverși – analitic tVA
Ungaria” = 5124 „Conturi la bănci în
valută”.
c) la restituirea tVA se va efectua
înregistrarea contabilă:
5121 „Conturi la bănci în lei” = 462
„Creditori diverși – analitic tVA Ungaria”. 
d) vânzarea și scăderea din gestiune se

vor înregistra prin articolul contabil:
4111 „Clienți” = 707 „Venituri din mărfuri”
cu valoarea agreată la vânzare
607 „Cheltuieli cu mărfurile” = 371
„Mărfuri” cu valoarea costului de
achiziție al mărfii.

Din punct de vedere fiscal, vânzarea
către societatea din Ungaria nu este o
operație supusă tVA în România,
deoarece nu îndeplinește condiția de
livrare pe teritoriul României, conform
art. 268 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal
adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu
modificările ulterioare.

Foarte important: trebuie să analizăm,
conform reglementărilor fiscale din Ungaria,
dacă societatea din România are obligația să
se înregistreze în scopuri de tVA în acest stat
chiar înainte de efectuarea vânzării. În
principiu, dacă Ungaria a transpus în mod
similar prevederilor din România
reglementările din Directiva nr. 112/2006
privind sistemul comun al tVA, societatea din
România trebuie să se înregistreze în scopuri
de tVA în Ungaria în echivalentul art. 316 alin.
(3) și (4) din Codul fiscal românesc.

Dacă înregistrarea în scopuri de tVA în
Ungaria este obligatorie, efectuarea
acestei tranzacții în structura descrisă
mai sus, este una neconformă cu
reglementările din Ungaria.

10
Import de bunuri cu vamă în ungaria, 
urmat de o vânzare către un client 
din același stat. Studiu de caz.

Societatea DEzVoLtAtoRUL DE BLoCURI
SRL  este o persoană juridică română
înființată conform Legii nr. 31/1990
privind societățile, ce conduce
contabilitatea conform oMFP nr.
1802/2014 privind reglementările
contabile. Aceasta are ca obiect de
activitate închirierea bunurilor imobile
cu spații de birouri. În acest sens,
societatea efectuează construcția unei
clădiri destinate închirierii către posibilii
clienți, utilizând procedura de
construcție în regie proprie. Construcția

se realizează într-o perioadă de 3 luni,
ianuarie – martie 2016. În realizarea
acestei construcții, societatea
înregistrează următoarele 10 tipuri de
cheltuieli ce se desfășoară astfel:
a) În luna ianuarie 2016:
obținerea autorizației de construcție:
200.000 lei;
contractarea serviciilor de proiectare:
50.000 lei;
efectuarea săpăturilor pentru turnarea
fundației de către un prestator autorizat:
500.000 lei;
b) În luna februarie 2016:
cheltuieli cu factura emisă de
constructor: 2.000.000 lei;
cheltuieli cu serviciile de
supraveghere pe șantier efectuate de un
inginer autorizat: 20.000 lei;
cheltuieli cu salariile muncitorilor
proprii: 100.000 lei;
cheltuieli cu asigurările sociale pentru
salariații ce participă la construcție:
30.000 lei.
c) În luna martie 2016:
cheltuieli cu onorariile unei firme de
specialitate pentru efectuarea recepției:
50.000 lei;
cheltuieli cu montajul ascensoarelor:
100.000 lei;
amendă pentru depășirea limitei de
zgomot: 10.000 lei.
Ce procedură contabilă vom urmări în
legătură cu această construcție?

Pentru realizarea unei monografii,
societatea trebuie să evalueze costul de
producție al acestei imobilizări. În acest
sens, observăm că în structura
cheltuielilor descrise mai sus, cele cu
amenda nu sunt cheltuieli de producție,
ci vor rămâne cheltuieli ale perioadei.
Începând cu 01 ianuarie 2015, și în
reglementările naționale se transpune
standardul de contabilitate IAS 40
Investiții imobiliare, ca și procedură
distinctă de evidențiere și contabilizare a
construcțiilor destinate închirierii sau
vânzării ulterioare, pornind de la
considerentul că entitatea se așteaptă la
o creștere de prețuri.
Din punctul de vedere al reglementărilor
naționale, construcția trebuie evaluată la
costul de producție, cost ce va fi și
valoarea de amortizare contabilă.
Conform IAS 40 Investiții imobiliare,
valoarea amortizabilă conform
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standardului internațional de
contabilitate este costul cu realizarea
construcției diminuată cu valoarea
reziduală. 

De asemenea, reținem funcționarea a
următoarelor conturi noi, regăsite în
planul de conturi:
215 „Investiții imobiliare”
235 „Investiții imobiliare în curs de
execuție”
725 “Venituri din producția de
investiții imobiliare”.

În acest sens, monografia contabilă
aplicabilă realizării construcției în cele 3
luni este:
a) Înregistrări contabile în luna ianuarie
2016:
obținerea autorizației de construcție:
200.000 lei:
635 „Cheltuieli cu alte impozite și taxe” =
446 „Alte impozite și taxe” cu suma de
200.000 lei 
contractarea serviciilor de proiectare:
50.000 lei:
628 “Alte cheltuieli cu servicii executate
de terți” = 401 “Furnizori” cu suma de
50.000 lei
efectuarea săpăturilor pentru turnarea
fundației de către un prestator autorizat:
500.000 lei:
628 “Alte cheltuieli cu servicii executate
de terți” = 401 “Furnizori” cu suma de
500.000 lei.

La finele lunii ianuarie 2016, se
evidențiază valoarea construcției aflată
în curs de execuție, prin articolul
contabil:
235 „Investiții imobiliare în curs de
execuție” = 725 “Venituri din producția
de investiții imobiliare” cu suma de
750.000 lei.

b) Înregistrări contabile în luna februarie
2016:
cheltuieli cu factura emisă de
constructor: 2.000.000 lei:
628 “Alte cheltuieli cu servicii executate
de terți” = 401 “Furnizori” cu suma de
2.000.000 lei
cheltuieli cu serviciile de
supraveghere pe șantier efectuate de un
inginer autorizat: 20.000 lei:
628 “Alte cheltuieli cu servicii executate

de terți” = 401 “Furnizori” cu suma de
20.000 lei
cheltuieli cu salariile muncitorilor
proprii: 100.000 lei:
641 „Cheltuieli cu remuneraţiile
personalului” = 421 „Personal
remuneraţii datorate” cu suma de
100.000 lei
cheltuieli cu asigurările sociale pentru
salariații ce participă la construcție:
30.000 lei:
645 „Cheltuieli cu asigurările sociale” =
431 „Asigurări sociale” cu suma de 30.000
lei.

La finele lunii februarie 2016, se
evidențiază valoarea construcției aflată
în curs de execuție, prin articolul
contabil:
235 „Investiții imobiliare în curs de
execuție” = 725 “Venituri din producția
de investiții imobiliare” cu suma de
2.130.000 lei.

c) Înregistrări contabile în luna martie
2016:
cheltuieli cu onorariile unei firme de
specialitate pentru efectuarea recepției:
20.000 lei:
628 “Alte cheltuieli cu servicii executate
de terți” = 401 “Furnizori”  cu suma de
20.000 lei
cheltuieli cu montajul ascensoarelor:
100.000 lei:
628 “Alte cheltuieli cu servicii executate
de terți” = 401 “Furnizori” cu suma de
100.000 lei
amendă pentru depășirea limitei de
zgomot: 10.000 lei:
6581 „Cheltuieli cu amenzi şi penalităţi”
= 446 „Alte impozite şi taxe” cu suma de
10.000 lei.

La finele lunii martie 2016, se
evidențiază valoarea construcției aflată
în curs de execuție, prin articolul
contabil:
235 „Investiții imobiliare în curs de
execuție” = 725 “Venituri din producția
de investiții imobiliare” cu suma de
120.000 lei (s-a exclus din costul de
producție valoarea amenzii).

La recepția lucrării, se va efectua
înregistrarea contabilă:
215 „Investiții imobiliare” = 235 „Investiții

imobiliare în curs de execuție” cu suma
de 3.000.000 lei.

Notă: conform catalogului mijloacelor fixe
adoptat prin HG nr. 2139/2004, amortizarea
se realizează într-o perioadă de 40 – 60 ani.

11
deducerea tVA la achizițiile de combustibil
de pe teritoriul altui stat membru.

Societatea tRANSPoRtAtoRUL CU
CAMIoN SA este persoană juridică
română, înființată conform Legii nr.
31/1990 privind societățile, înregistrată
în scopuri de tVA și înscrisă în Registrul
operatorilor intracomunitari. Aceasta
efectuează transport internațional de
marfă și achiziționează combustibili de
la mai multe societăți autorizate de pe
teritoriul statelor membre. În luna martie
2016, societatea efectuează mai multe
aprovizionări cu combustibili de la
furnizori de specialitate din Ungaria,
furnizori ce facturează cu tVA din
Ungaria. La cererea societății din
România, factura a fost emisă în lei și în
euro. Poate fi dedus tVA de la achizițiile
de combustibili cumpărate de pe
teritoriul Ungariei? Putea furnizorul din
Ungaria să factureze în regim de scutire
de tVA în baza codului de tVA
comunicat de societatea din România?
În opinia noastră, această situație
descrisă, reprezentând un consum de
carburant pe teritoriul altui stat nu este
o achiziție intracomunitară de bunuri și
reprezintă pentru societate o cheltuială
cu combustibilii deductibilă în funcție de
scopul folosirii mijlocului de transport.
tVA achitat furnizorului din Ungaria nu
se poate deduce în România, această
taxă având caracterul unui cost de
aprovizionare pentru combustibili.
În funcție de valoarea achiziției,
societatea poate solicita rambursarea
tVA plătită către societatea din Ungaria,
depunând cel mai târziu până pe 30
septembrie  din anul următor formularul
318 „Cerere de rambursare a taxei pe
valoarea adăugată pentru persoanele
impozabile stabilite în România”.
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Cererea de rambursare trebuie să
cuprindă:
a) numele și adresa completă ale
solicitantului;
b) o adresă de contact pe cale
electronică;
c) descrierea activității economice a
solicitantului pentru care sunt
achiziționate bunurile și serviciile;
d) perioada de rambursare acoperită de
cerere;
e) o declarație din partea solicitantului
că nu a livrat bunuri și nu a prestat
servicii considerate ca fiind
livrate/prestate pe teritoriul statului
membru de rambursare pe parcursul
perioadei de rambursare, cu excepția
serviciilor de transport și serviciilor
auxiliare transportului, scutite în temeiul
art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau
160 din Directiva 2006/112/CE și a
livrărilor de bunuri și a prestărilor de
servicii către o persoană care are
obligația de a plăti tVA în conformitate
cu art. 194 - 197 și 199 din Directiva
2006/112/CE, astfel cum au fost
transpuse în legislația statutului
membru de rambursare;
f ) codul de înregistrare în scopuri de tVA
al solicitantului;
g) datele contului bancar, inclusiv
codurile IBAN și BIC.

În afară de informațiile menționate mai
sus, cererea de rambursare mai conține,
pentru fiecare stat membru de rambur -
sare și pentru fiecare factură sau docu -
ment de import, următoarele informații:

a) numele și adresa completă ale
furnizorului sau prestatorului;

b) cu excepția importurilor, codul de
înregistrare în scopuri de tVA sau codul
de înregistrare fiscală al furnizorului sau
prestatorului, astfel cum au fost alocate
de statul membru de rambursare;

c) cu excepția importurilor, prefixul
statului membru de rambursare în
conformitate cu codul ISo 3166-alfa 2,
cu excepția Greciei care utilizează
prefixul “EL”;

d) data și numărul facturii sau
documentului de import;

e) baza impozabilă și cuantumul tVA
exprimate în moneda statului membru
de rambursare;

f ) cuantumul tVA deductibil, exprimat
în moneda statului membru de
rambursare;

g) după caz, partea de tVA deductibilă
calculată;

h) natura bunurilor și a serviciilor
achiziționate.

Dacă tVA achitată furnizorului din
Ungaria reprezintă o componentă a

costului de achiziție, atunci când se va
rambursa, tVA aferentă furnizorului din
Ungaria va reprezenta un venit al
perioadei curente.

12
Achiziția unui zăcământ geologic asupra
căruia se efectuează activități de cercetare și
stabilire a concentrației metalifere. Finanțare
printr-un contract de leasing financiar.

Societatea FoRJĂ DE oțEL SA este
persoană juridică română, înființată
conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile, înregistrată în scopuri de tVA,
ce aplică sistemul cu exigibilitate
normală. Aceasta se încadrează în
categoria contribuabililor mari și
intenționează achiziția dreptului asupra
unui zăcământ geologic, asupra căruia
se efectuează activități preliminare de
stabilire a concentrației metalifere.
Costul de achiziție al dreptului este de
300.000 lei + tVA 20%. În acest sens,
societatea achiziționează în luna aprilie
2016, printr-un sistem leasing acest
drept, achitând un avans de 20% și
stabilind o valoare reziduală a softului de
24.000 lei. Contractul de leasing se
semnează pe o perioadă de 36 luni. Ce
monografie contabilă este aplicabilă la
înregistrarea acestui activ necorporal,
dacă contractul de leasing este încadrat
în categoria leasingului financiar?
Reglementările contabile adoptate prin
oMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea clasifică contractele de
leasing în contracte de leasing financiar,
respectiv în contracte de leasing
operațional.
Principalele aspecte legislative privind
înregistrarea contractului de leasing le
regăsim la art. 212 – 215 din oMFP nr.
1802/2014, din care prezentăm câteva
aspecte semnificative, după cum
urmează:
„213. - (1) În înţelesul prezentelor
reglementări, termenii de mai jos au
următoarele semnificaţii: 
a) contract de leasing este un acord prin
care locatorul cedează locatarului, în
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schimbul unei plăţi sau serii de plăţi,
dreptul de a utiliza un bun pentru o
perioadă stabilită; 
b) leasing financiar este operaţiunea de
leasing care transferă cea mai mare
parte din riscurile şi avantajele aferente
dreptului de proprietate asupra
activului; 
c) leasing operaţional este operaţiunea
de leasing ce nu intră în categoria
leasingului financiar. 
(2) Un contract de leasing este
recunoscut ca leasing financiar dacă
îndeplineşte cel puţin una dintre
următoarele condiţii: 
a) leasingul transferă locatarului titlul de
proprietate asupra bunului până la
sfârşitul duratei contractului de leasing; 
b) locatarul are opţiunea de a cumpăra
bunul la un preţ estimat a fi suficient de
mic în comparaţie cu valoarea justă la
data la care opţiunea devine exercitabilă,
astfel încât, la începutul contractului de
leasing, există în mod rezonabil
certitudinea că opţiunea va fi exercitată; 
c) durata contractului de leasing
acoperă, în cea mai mare parte, durata
de viaţă economică a bunului, chiar dacă
titlul de proprietate nu este transferat; 
d) valoarea totală a ratelor de leasing,
mai puţin cheltuielile accesorii, este mai
mare sau egală cu valoarea de intrare a
bunului, reprezentată de valoarea la care
a fost achiziţionat bunul de către
finanţator, respectiv costul de achiziţie; 
e) bunurile ce constituie obiectul
contractului de leasing sunt de natură
specială, astfel încât numai locatarul le
poate utiliza fără modificări majore. 
214. - (1) Înregistrarea în contabilitate a
amortizării bunului ce face obiectul
contractului se efectuează în cazul
leasingului financiar de către
locatar/utilizator(...).
215. - (1) Reflectarea în contabilitatea
locatarilor a activelor aferente opera ţiu -
nilor de leasing financiar se efectuează
cu ajutorul conturilor de imobilizări
necorporale şi imobilizări corporale. 
(2) Dobânzile de plătit corespunzătoare
datoriilor din operaţiuni de leasing
financiar se înregistrează în
contabilitatea locatarilor periodic,
conform contabilităţii de angajamente,
în contrapartida contului de cheltuieli.
Dobânda de plătit, aferentă perioadelor
viitoare, se evidenţiază în conturi în afara

bilanţului (contul 8051 “Dobânzi de plătit”).” 

Reținem faptul că avansurile acordate
pentru achiziția de active necorporale se
înregistrează începând cu 01 ianuarie
2015, în contul 4094 “Avansuri acordate
pentru imobilizări necorporale”. De
asemenea, pentru reflectarea în
contabilitate a dreptului asupra unui
zăcământ geologic, vom utiliza contul
206 ”Active necorporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale”, conform
planului de conturi și instrucțiunilor
adoptate prin oMFP nr. 1802/2014
privind contabilitatea, după cum
urmează:
”Contul 206 “Active necorporale de
explorare şi evaluare a resurselor
minerale” 
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa
activelor necorporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale,
recunoscute ca imobilizări necorporale. 
Contul 206 “Active necorporale de
explorare şi evaluare a resurselor
minerale” este un cont de activ. 
În debitul contului 206 “Active
necorporale de explorare şi evaluare a
resurselor minerale” se înregistrează: 
- activele necorporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale efectuate
pe cont propriu sau achiziţionate de la
terţi (721, 404); 
- activele necorporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale
achiziţionate de la entităţi afiliate sau de
la entităţi asociate şi entităţi controlate
în comun (451, 453); 
- valoarea imobilizărilor de natura
activelor necorporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale primite cu
titlu gratuit sau constatate plus la
inventar (475). 
În creditul contului 206 “Active
necorporale de explorare şi evaluare a
resurselor minerale” se înregistrează: 
- valoarea neamortizată a imobilizărilor
de natura activelor necorporale de
explorare şi evaluare a resurselor
minerale scoase din evidenţă (658); 
- imobilizările de natura activelor necor -
porale de explorare şi evaluare a resur -
selor minerale amortizate integral (280). 
Soldul contului reprezintă valoarea
imobilizărilor de natura activelor
necorporale de explorare şi evaluare a
resurselor minerale existente.” 

Monografie contabilă:
    Plata avansului în baza unei facturi de
avans:
4094 “Avansuri acordate pentru
imobilizări necorporale” = 404 “Furnizori
de imobilizări” cu suma de 300.000 lei x
20% = 60.000 lei
4426 “tVA deductibilă” = 404 “Furnizori
de imobilizări” cu suma de 60.000 lei x
20% = 12.000 lei
404 “Furnizori de imobilizări” = 5121
“Conturi la bănci în lei” cu suma de
72.000 lei.

Înregistrarea în patrimoniu a dreptului
achiziționat în baza contractului de
leasing:
206 ”Active necorporale de explorare şi
evaluare a resurselor minerale” = 167
“Împrumuturi și datorii asimilate” cu
suma de 300.000 lei.

Înregistrarea amortizării, considerând
durata dreptului de explorare de 3 ani:
6811 „Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor” = 2806
„Amortizarea activelor necorporale de
explorare şi evaluare a resurselor
minerale” cu suma de 300.000 lei / 3 ani /
12 luni = 8.333,33 lei/lună. 

Scăderea avansului plătit:
167 “Împrumuturi și datorii asimilate” =
4094 “Avansuri acordate pentru 
imobili zări necorporale” cu suma de
60.000 lei.

Înregistrările contabile aferente facturilor
pentru ratele lunare sunt:
167 “Împrumuturi și datorii asimilate” =
404 “Furnizori de imobilizări” cu suma de
6.000 lei
666 “Cheltuieli cu dobânzile” = 404
“Furnizori de imobilizări” cu valoarea
lunară a dobânzii
4426 “tVA deductibilă” = 404 “Furnizori
de imobilizări”  cu valoarea tVA.

Valoarea reziduală se va înregistra în
evidența contabilă prin următoarele
înregistrări, în baza facturii emise de
societatea de leasing:
167 “Împrumuturi și datorii asimilate” =
404 “Furnizori de imobilizări” cu suma de
24.000 lei
4426 “tVA deductibilă” = 404 “Furnizori
de imobilizări”  cu suma de 4.800 lei. 
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