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Începând cu această lună, societățile co-
mer ciale ai căror angajați au avut contractele
in dividuale de muncă suspendate în confor-
mitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din
Co dul muncii și nu au beneficiat de indemni -

zația de șomaj tehnic beneficiază, pentru o
pe  rioadă de trei luni (pentru veniturile afe -
ren  te lunii iunie, iulie și august), de deconta -
rea unei părți din salariu, suportate din bu-
ge tul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând
41,5% din salariul de bază brut cores pun -
ză tor locului de muncă ocupat, dar nu mai
mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut
prevăzut de Legea bugetului asigurărilor so-
ciale de stat pe anul 2020 (5.429 lei).

Premisele adoptării Ordonanței de ur-
gență a Guvernului nr. 92/2020 pentru insti-
tuirea unor măsuri active de sprijin destinate
angajaților și an gajatorilor:
– necesitatea adoptării unor măsuri active de

sprij in imediat pentru angajatorii a căror
acti vitate a fost redusă sau întreruptă total
sau par țial ca urmare a efectelor răspândirii
coro na virusului, având în vedere că în peri -
oa  da stării de urgență și de alertă au fost
adop    tate măsuri în acord cu evoluțiile înre -
gis  trate pe piața muncii astfel încât impactul
ne gativ asu pra acesteia să fie cât mai redus,
a căror aplicabilitate se finalizează la data
de 31 mai 2020;

– necesitatea asigurării unui sprijin angaja -
ților și angajatorilor în vederea reluării acti -
vi tății economice și menținerii forței de
mun că pe care angajatorii o au la dispoziție,
în trucât actualul context socio-economic in -
flu  ențează semnificativ piața forței de mun -
că și rata șomajului;

Procedura decontării de
către stat a indemnizației
de 41,5% din salariu

continuare în pagina 2 ➙
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Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele
naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obli-

gația să depună situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar
2019, respectiv raportările contabile anuale încheiate la 31 decembrie
2019, până la data de 31 iulie 2020, termen care a fost prorogat prin
Or  donanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri
financiar-fiscale.

Vă reamintim că neîndeplinirea obligației privind întocmirea și
semnarea situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare
anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile se sancționează
cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, iar nedepunerea în termenul legal

la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare este sancționată
cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întarziere este cuprinsă între 1 și 15 zile
lu crătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între
16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere
depășește 30 de zile lucrătoare. 

De reținut este și faptul că prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau
necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare se sancționează cu amendă
de la 200 lei la 1.000 lei.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în dome-
niul socie tăților sunt stabilite prevederi speciale privind modul de organizare a adunărilor ge-
nerale ale acționărilor și prelungirea până la 31 iulie a termenului de întrunire a AGA în vederea
aprobării situațiilor financiare anuale. 

În contextul noilor condiții generate de coronavirus, adunările generale ale acționărilor/aso-
ciaților societăților pot fi convocate fie prin modalitățile cunoscute, fie prin orice mijloace de
comunicare la distanță.

Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate fi ținută prin mijloace moderne, precum
teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul,
și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență.

Sfârșitul lunii iulie – termenul de depunere a 
situațiilor financiare anuale

Opinia 
specialistului!



Monitorul Contabil

www.rs.ro iulie 2020 / pag. 5

Cazuri practice
Salarii decontate 41,5% de stat 
Înregistrarea veniturilor din subvenţii

După cum cunoaşteţi, potrivit O.U.G. nr. 92/2020, înce -
pând cu luna iulie, timp de 3 luni, companiile ai căror salariaţi
au beneficiat de indemnizaţii de şomaj tehnic pentru cel puţin
15 zile pe perioada stării de urgenţă sau alertă, având con-
tractul de muncă suspendat conform art. 52 alin. (1) lit. c) din
Codul muncii, vor putea solicita indemnizaţie de sprijin fi-
nanciar de la stat, reprezentând 41,5% din salariul de bază
brut corespunzător locului de muncă ocupat.

Interesant este modul în care vor fi înregistrate în con-
tabilitate aceste sume (de natura unor subvenţii acordate de
stat), data recunoaşterii creanţelor, respectiv veniturilor co-
res punzătoare cheltuielilor pe care aceste subvenţii urmează
să le compenseze.

SPEȚĂ: O societate a fost în şomaj tehnic suportat de
AJOFM în perioada 01.04.2020 – 31.05.2020. Începând cu
data de 01.06.2020 şi-a reluat activitatea. 

Conform Ordinului nr. 491/2020, societatea va depune în
luna iulie documentaţia aferentă lunii iunie pentru a beneficia
de decontarea a 41,5% din salariul de bază brut corespunzător
locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câş-
tigul salarial mediu brut prevăzut în Legea bugetului asi -
gurărilor socile de stat pe anul 2020. 

Sumele ce vor fi încasate de la AJOFM (41,5%) se înre -
gistrează ca venit în luna în care are loc încasarea (iulie) sau
în luna iunie. Menţionăm că societatea calculează impozitul
pe profit trimestrial.

SOLUȚIE FISCAL-CONTABILĂ: Sumele de care be -
ne ficiază angajatorii în temeiul O.U.G. nr. 92/2020, respectiv
decontarea din bugetul asigurărilor de şomaj a 41,5% din sa -
lariul angajaţilor care au fost anterior în şomaj tehnic, au na-
t ura unor subvenţii guvernamentale.

Din punct de vedere contabil, conform pct. 399 alin. (3)
din Reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P. 
nr. 1.802/2014, o subvenţie guvernamentală care urmează a
fi pri mită drept compensaţie pentru cheltuieli sau pierderi
deja su  portate sau în sensul acordării unui ajutor financiar
imediat en  tităţii, fără a exista costuri viitoare aferente, trebuie
recu nos cută în contul de profit şi pierdere în perioada în care
devine creanţă. 

De asemenea, potrivit pct. 398 alin. (1) din aceleaşi regle-

mentări, subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept
venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente
pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze. 

În aceste condiţii, sumele ce trebuie încasate de la AJOFM
vor fi recunoscute drept creanţe în corespondenţă cu veni-
turile ce vin să compenseze cheltuielile salariale aferente lunii
pentru care se solicită sumele, nu în luna în care se încasează,
deşi o abordare prudentă în ceea ce priveşte recunoaşterea
dreptului de a primi sumele respective ar putea fi de a amâna
recunoaşterea venitului până la momentul în care angajatorul
are confirmarea din partea AJOFM, unde a depus cererea, că
toate documentele sunt corespunzătoare.

Înregistrările contabile sunt:

l înregistrarea în luna iunie a sumelor ce urmează a fi so-
licitate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pornind de la
cheltuielile cu salariile deja înregistrate în contabilitate:

                     4452                   =               7414
„Împrumuturi nerambursabile    „Venituri din subvenţii 

          cu caracter de subvenţii”    de exploatare pentru
                                                           plata personalului” 

l încasarea sumelor de la bugetul asigurărilor pentru şo -
maj (în luna iulie sau chiar în luna august, în funcţie de înca -
drarea în termenul de decontare prevăzut de art. II alin. (4)
din O.U.G. nr. 92/2020):

                     5121                   =               4452
      „Conturi la bănci în lei”        „Împrumuturi neram-  

                                                          bursabile cu caracter
                                                          de  subvenţii”

Dacă la sfârşitul lunii iunie se consideră că nu există su-
ficientă siguranţă că vor fi respectate condiţiile prevăzute de
lege pentru acordarea sumelor şi că acestea vor fi primite, în
sensul prevederilor pct. 396 alin. (1) din reglementările con-
tabile referitoare la recunoaşterea subvenţiilor, înregistrările
vor putea fi efectuate în luna iulie, dată în care se şi depune
cererea în vederea primirii sumelor. 

Se va considera în acest caz că la momentul depunerii ce -
rerii la AJOFM se poate înregistra şi creanţa corespunzătoare
sumelor ce urmează a fi primite de la bugetul asigu ră rilor
pentru şomaj (înregistrarea 4452 = 7414).
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În situația nesoluționării contestației unui act admi-
nistrativ fiscal (ex.: decizie de impunere) în termen de
6 luni de la data depunerii contestației, contestatorul
se poate adresa, pentru anularea actului, instanței de
contencios administrativ competente?  

Venituri din despăgubiri – Impozitare 
microîntreprindere

Potrivit Codului fiscal, în baza de impozitare specifică im-
pozitului pe veniturile microîntreprinderilor sunt incluse ma-
joritatea veniturilor realizate de o societate, dar există şi
venituri neimpozabile, precum şi cheltuieli care pot fi deduse
la calculul impozitului, cum ar fi cheltuielile ocazionate de
achiziţia caselor de marcat.

SPEȚĂ: O microîntreprindere care achiziţionează maşini
SH pentru a fi vândute a primit pentru RCA o sumă pentru
paguba produsă la una din maşinile destinate vânzării. 

Suma din despăgubire se include în baza de impozitare
sau nu?

SOLUȚIE FISCAL-CONTABILĂ: Baza impozabilă a
impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursă, din care se scad anumite tipuri de
venituri (veniturile aferente costurilor stocurilor de produse,
veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie,
veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorpo-
rale etc.) şi se adaugă alte elemente (valoarea reducerilor co -
mer ciale primite ulterior facturării, diferenţa favorabilă dintre
veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financia-
re aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de
cursul unei valute etc.).

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntre-
prinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se
scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necor-

porale;
d) veniturile din subvenţii;
e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau

pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nededuc -
tibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite
în perioada în care persoana juridică română era supusă im-
pozitului pe veniturile microintreprinderilor;

e1) veniturile din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente ac-
tivelor financiare constituite de persoanele juridice române
care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în domeniile

asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, care au
fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impo-
zabil sau au fost constituite în perioada în care persoana
juridică română era supusă impozitului pe veniturile mi-
crointreprinderilor;

f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi
şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nede-
ductibile la calculul profitului impozabil;

g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de
asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bu nu rilor
de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;

h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
i) veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu de-

contare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din eva-
luarea sau decontarea acestora;

j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării,
înregistrate în contul „709“, potrivit reglementărilor con-
tabile aplicabile;

k) veniturile aferente titlurilor de plată obţinute de persoanele
îndreptăţite, potrivit legii, titulari iniţiali aflaţi în evidenţa
Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau
moştenitorii legali ai acestora;

l) despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a
Drepturilor Omului;

m) veniturile obţinute dintr-un stat străin cu care România are
încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă
acestea au fost impozitate în statul străin.

Astfel, veniturile din despăgubiri obţinute de la o socie -
tate de asigurare, pentru un bun de natura activelor corporale
proprii, nu intră în baza impozabilă a impozitului pe veniturile
microîntreprinderii.

IMPORTANT!
O categorie de venituri neimpozabile o reprezintă, aşa
cum veţi observa în studiul de caz de mai jos, veni-
turile obţinute din despăgubiri acordate de către so-
cietăţile de asigurări.



CONCLUZIE:

Astfel, veniturile din despăgubiri obţinute de la o so-
cietate de asigurare, pentru un bun de natura ac-
tivelor corporale proprii, nu intră în baza impozabilă
a impozitului pe veniturile microîntreprinderii.



ȘTIAȚI CĂ … ?
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Tratamentul fiscal al taxei pe valoarea adăugată în cazul
ser viciilor efectuate către societăţi din state UE sau state terţe
rămâne în continuare controversat, având în vedere faptul că,
potrivit Codului fiscal, calificarea unei operaţiuni drept im-
pozabilă/neimpozabilă în România se face în funcţie de locul
prestării serviciilor respective, care la rândul lui este deter-
minat de aspecte precum calitatea persoanei care primeşte
serviciile, natura operaţiunii etc.

În principiu, potrivit regulii fiscale generale, locul pres -
tă rii serviciilor de către o societate din România către o per-
soană impozabilă din alt stat este la sediul beneficiarului
(operaţiunea nefiind astfel impozabilă în România), în timp
ce locul prestării către o persoană neimpozabilă este la sediul
prestatorului.

Există numeroase excepţii de la regula de bază, unele din-
tre acestea fiind prezentate în studiul de caz de mai jos.

SPEȚĂ: O firmă nou-înfiinţată, neplătitoare de TVA în
Ro  mânia, va presta servicii de intermediere pentru investiţii.
Mai exact, va primi un comision pentru clienţii aduşi unor
firme de investiţii financiare – tip FOREX. 

Clienţii către care va factura serviciile vor fi persoane ju-
ridice din ţări UE şi non-UE. De asemenea, firma va plăti
comisioane către alte firme colaboratoare pentru clienţii aduşi
de acestea. 

Facturile pentru aceste comisioane vor fi emise de per-
soane juridice din ţări UE şi non-UE.

Care sunt obligaţiile de înregistrare, declarative şi de plată
pentru serviciile primite şi pentru cele prestate, atât pentru
situaţia în care firma este neplătitoare de TVA în România,
cât şi dacă se va înregistra ca plătitor de TVA în România?

SOLUȚIE FISCAL-CONTABILĂ: Locul prestării ser-
viciilor descrise din punctul de vedere al TVA este la benefi-
ciar – conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal (pentru că
nu se încadrează în niciuna dintre excepţii). 

Pentru că firmă va achiziţiona şi va presta şi servicii in-
tracomunitare, are obligaţia,  conform art. 317 din Codul fis-
cal, să obţină un cod de TVA pentru operaţiuni intraco-
o   munitare, depunând formularul 091 „Declaraţie de înregis -
trare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor per-
soane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru
servicii”. 

Va comunica partenerilor săi din UE acest cod de înre-
gistrare pentru operaţiuni intracomunitare şi aceştia îi vor în-
tocmi facturi fără TVA. 

De asemenea, către partenerii din UE (care au, la rândul
lor, obligaţia să deţină un cod de TVA pentru operaţiuni in-
tracomunitare) va întocmi facturi fără TVA, obligat la plata
taxei fiind beneficiarul.

l achiziţia de servicii din UE :

                  628                     =          401                 total   
      „Alte cheltuieli cu                „Furnizori”       factură
serviciile executate de terţi”

                  628                     =          446                 total 
           „Alte cheltuieli cu            „Alte impozite,    factură  

     serviciile  executate        taxe şi vărsăminte  x 19%
              de terţi”                         asimilate”

Operaţiunea se declară în D301 şi D390 (cod S) şi suma din
contul 446 se plăteşte până pe data de 25 ale lunii următoare.

l prestarea de servicii către UE:

                 4111                    =          704
             „Clienţi”                      „Venituri din
                                              servicii prestate”

Operaţiunea se declară în  D390 (cod P).

Declaraţiile 301 şi 390 se întocmesc utilizând codul de
TVA pentru operaţiuni intracomunitare obţinut.

Conform Normelor metodologice de aplicare a art. 278,
pentru serviciile prestate/primite către/de la parteneri din afa ra
UE se aplică aceleaşi reguli ca şi la serviciile intracomunitare,
mai puţin obligaţia de înregistrare şi de declarare în D390.

l achiziţia de servicii din afara UE:

                  628                    =          401                 total 
„Alte cheltuieli cu serviciile      „Furnizori”       factură
      executate de terţi”

                  628                     =          446                 total 
      „Alte cheltuieli cu            „Alte impozite,   factură
     serviciile executate          taxe şi vărsăminte  x 19%
              de terţi”                         asimilate”

Regimul taxei pe valoarea adăugată în cazul 
serviciilor intracomunitare şi non-UE


