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Putem afirma cu certitudine că modifi că rile
aduse Codului de procedură fiscală, în spe  cial
prin Legea nr. 295/2020, erau necesare de mai
mult timp, multe dintre acestea fiind adoptate în
favoarea contribuabililor. 

Exemplificăm în acest sens noile situaţii care
pot atrage nulitatea unui raport de ins pec  ţie fiscală
în ca zul în care nu se prezintă de către inspectori
argumen tele pentru care nu iau în considerare o
opinie a or  ganului fiscal sau a instanţei de jude-
cată pe proble ma res pec tivă sau mutarea compe-
tenţei de so lu ţio nare a contestaţiilor de la ANAF
către o struc tură spe cializată subordonată direct
Mi nis terului Finanţelor. 

În materialul de faţă ne-am propus să pre -
zentăm cele mai importante modificări de pro -
 cedură fiscală care trebuie implementate în cepând
cu acest an:

✥ Referitor la situaţiile care determină nuli-
tatea unui act administrativ fiscal, au fost intro-
duse cazuri noi, cum ar fi:

l emiterea raportului de inspecţie fiscală şi a
d ec iziei de impunere sau a deciziei de ne mo -
dificare a bazei de impunere de către or ga -
nul de inspec ţie fiscală după în cetarea
inspecţiei fiscale, respectiv emi   terea rapor-
tului de verificare şi a de ci  ziei de impunere
de către organul fiscal după încetarea veri-
ficării situaţiei fiscale personale;
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Introduse în Codul fiscal prin Legea nr. 239/2020, facilităţile fiscale de
care pot beneficia contribuabilii care alocă sume pentru educa ţia timpurie a

copiilor propriilor salariaţi ge   ne rează o serie de contro-
verse şi nedumeriri pentru contabili, întrucât nici până la
această dată nu a fost elaborată o procedură prin care să
se explice documentaţia necesară pentru a evi ta ris curile
ce pot apărea cu ocazia inspecţiilor fiscale. 

Contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia
timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile

cu educaţia timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil.

În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va
fi scăzută, în or   dine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru
angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.

Şi firmele plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor au be -
ne ficii fiscale care constau în faptul că sumele plătite de angajator pentru edu -
 caţia timpurie a copiilor angajaţilor nu se cuprind în baza impozabilă pentru
calculul impozitului pe venit şi nici a contribuţiilor sociale obligatorii.

Facem precizarea că, potrivit legislaţiei specifice acestei forme de edu-
caţie, grădiniţele respective ar trebui să fie autorizate, fiind însă neclară până
la această dată forma de autorizare.

Angajatorii care intenţionează să suporte astfel de cheltuieli îşi pot elabora
o procedură privind alocarea sumelor pentru educaţia timpurie, care ar trebui
să prevadă o cerere adresată de către angajat la care să se anexeze dovada că
are copilul înscris la o unitate de edu caţie timpurie autorizată.

Fără norme metodologice şi fără o procedură clară, administratorii socie -
tăţilor  manifestă o oarecare reţinere în ceea ce priveşte alocarea su melor
necesare, ANAF elaborând pâ nă la această dată o simplă broşură, din care
înţelegem doar că educaţia timpurie  este o com po nentă a sistemului naţional
de învăţământ și este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi în-
văţământul preşcolar (3 – 6 ani), restul explicaţiilor din broşură reprezentând
o copie fidelă a reglementării din Codul fiscal.

Controversata facilitate fiscală privind 
finanţarea educaţiei timpurii

Opinia specialistului!
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O societate din România, persoană impozabilă din punctul

de vedere al TVA, are în derulare un contract de prestări ser vi -

 cii cu un prestator din Marea Britanie, persoană im po za bi lă.

Cunoscând faptul că, anterior datei de 1 ianuarie 2021,

aceste servicii erau tratate drept servicii intracomunitare

(serviciile neîncadrându-se la excepții), stabilim care este

tratamentul TVA începând cu anul 2021.

Marea Britanie nu mai este stat membru UE şi nici nu s-a
în cheiat un acord de prelungire a drepturilor şi obligaţiilor
specifice unui stat membru începând cu 01 ianuarie 2021. Prin
urmare, se aplică acelaşi tratament ca în cazul altor state terţe
(de exemplu, SUA).

Conform punctului 15 alin. (7) din Normele metodologice
de aplicare a Codului fiscal, serviciile prevăzute la art. 278
alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliți în Ro -
mânia către beneficiari persoane impozabile care sunt sta bi liți
în afara Uniunii Europene sau, după caz, prestate de pre  statori
stabiliți în afara Uniunii Europene către beneficiari per soane
impozabile care sunt stabiliți pe teritoriul României, ur mează
aceleași reguli ca și serviciile intracomunitare în ce ea ce pri -
vește determinarea locului prestării și celelalte obli ga ții impuse
de prezentul titlu, dar nu implică obligații re   feritoare la de -
clararea în declarația recapitulativă, conform pre  vederilor 
art. 325 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt ta  xabile sau dacă
beneficiază de scutire de taxă, și nici obl i gații referitoare la în -
re gistrarea în scopuri de TVA spe cifice serviciilor intra -
comunitare prevăzute la art. 316 și 317 din Codul fiscal.

De reținut! 

Serviciile care până la data de 31 decembrie 2020 (primite
sau prestate) erau  considerate servicii intracomunitare vor fi
considerate servicii extracomunitare începând cu 1 ianuarie
2021 dacă partenerul este situat în Marea Britanie, însă se vor
aplică aceleași reguli ca până acum, cu deosebirea că:

l serviciile (primite sau prestate) nu se declară în de cla -
rația recapitulativă, formularul 390;

l serviciile primite (cu locul în România) se declară în
declarația informatică, formularul 394;

l serviciile (primite sau prestate) nu implică nici obligații
referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA specifice
serviciilor intracomunitare.

Potrivit art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, taxa pe valoarea

adăugată este datorată de orice persoană impozabilă, inclusiv de
către persoana juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de
TVA conform art. 316 sau 317, care este beneficiar al ser vi  ciilor
care au locul prestării în România conform art. 278 alin. (2) şi
care sunt furnizate de către o persoana im po za  bilă care nu este
stabilită pe teritoriul României sau nu este con siderată a fi
stabilită pentru respectivele prestări de ser  vi cii pe teritoriul
României conform prevederilor art. 266 alin. (2), chiar dacă este
înregistrată în România con form art. 316 alin. (4) sau (6).

Persoana impozabilă înregistrată conform art. 316 va evi -
den ția în decontul prevăzut la art. 323 din Codul fiscal (for -
mu larul 300), atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă,
în limitele și în condițiile stabilite la art. 297-301, taxa afe rentă
ach izițiilor intracomunitare, bunurilor și serviciilor achi zi -
ționate în beneficiul său, pentru care respectiva per soa nă este
obli gată la plata taxei, în condițiile prevăzute la art. 307 
alin. (2)-(6).

În cazul în care beneficiarul serviciilor este o societate
plătitoare de TVA, pentru ca locul prestării serviciului din
punctul de vedere al TVA este stabilit în România, beneficiarul
are obligaţia plăţii TVA prin mecanismul taxării inverse,
similar serviciilor intracomunitare.

l Înregistrarea operaţiunii în contabilitate, în baza facturii
emise de prestatorul stabilit în afara Uniunii Europene, se
efectuează utilizând următoarea formulă contabilă:

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

l Şi taxare inversă:

                  4426                         =                 4427
       „TVA deductibilă”                       „TVA colectată”

În decontul de TVA, formularul 300, achiziţiile de servicii
ex tracomunitare se înregistrează atât la rd. 7, cât şi la rd. 22,
dar fără a prelua sumele şi la rândurile 7.1 şi 22.1.

Nefiind o achiziţie intracomunitară de servicii, opera ţi u nea
nu se va declara în Declaraţia recapitulativă, formularul 390.

Dacă beneficiarul este persoană obligată la plata taxei, în -
seamnă că operaţiunea este taxabilă în România, deci se de -

Servicii primite de la 
parteneri din Marea Britanie

Sfaturi utile pentru
un contabil de succes
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Se practică în ultima perioadă acordarea de premii către
pesoane juridice sub formă de bunuri, mai ales sub formă de
autoturisme.

Asemenea produse pe care o societate comercială le pri -
meşte cu titlu gratuit conduc la numeroase probleme pentru
contabili, atât din punctul de vedere al tratamentului fiscal,
cât şi contabil.

În exemplul de mai jos vă prezentăm cazul unei societăţi
plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, pen-
tru care vom stabili înregistrările contabile generate de ope -
raţiunea de primire a unui premiu sub forma unui autoturism,
precum şi modul în care valoarea justă (de piaţă) la care se
înregistrează se va transfera în venit impozabil.  

Speță: 
O microîntreprindere primeşte un premiu sub forma unui

autoturism. Care este monografia contabilă şi modul de im -
po zitare?

Soluție fiscal-contabilă: 
Conform prevederilor de la pct. 75 alin. (1) şi (2) din R e -

gle mentările contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/
2014, cu modificările şi completările ulterioare:

„75.
(1) La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se

în  re gis trează în contabilitate la valoarea de intrare, care se
stabileşte astfel:

a) la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu
one ros;

b) la cost de producţie – pentru bunurile produse în enti-
tate;

c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării – pentru
bunurile reprezentând aport la capitalul social;

d) la valoarea justă – pentru bunurile obţinute cu titlu gra-
tuit sau constatate plus la inventariere.

În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi,
respectiv, valoarea justă se substituie costului de achiziţie.

(2) Valoarea justă a activelor se determină, în general,
după datele de evidenţă de pe piaţă, printr-o evaluare efectu-
ată, de regulă, de evaluatori autorizaţi, potrivit legii.

În situaţia în care nu există date pe piaţă privind valoarea
justă, din cauza naturii specializate a activelor şi a frecvenţei
reduse a tranzacţiilor, valoarea justă se poate determina prin

alte metode utilizate, de regulă, de către evaluatori autorizaţi,
potrivit legii.”

Astfel, valoarea de înregistrare în contabilitate va fi va-
loarea justă (ex.: valoarea de listă de la furnizor şi alte chel-
tuieli atribuibile bunurilor respective).

La pct. 761 din Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare consoli-
date, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.802/2014, cu modificările
şi completările ulterioare, se prevede că:

„(11) Dacă reducerile comerciale înscrise pe factura de
achiziţie acoperă în totalitate contravaloarea bunurilor achi -
ziţionate, acestea se înregistrează în contabilitate la valoarea
justă, pe seama veniturilor curente (contul 758 «Alte venituri
din exploatare») în cazul stocurilor, respectiv a veniturilor în
avans (contul 475 «Subvenţii pentru investiţii»), în cazul
imo bilizărilor corporale şi necorporale. Veniturile în avans
afe rente acestor imobilizări se reiau în colţul de profit şi
pierdere pe durata de viaţă a imobilizărilor respective.”

De asemenea, la pct. 402 alin. (2) din aceleaşi reglemen-
tări contabile se prevede că:

„(2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile ne mo -
netare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca
subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit
amân at (contul 475 «Subvenţii pentru investiţii»). 

Venitul amânat se înregistrează ca venit curent în contul
de profit şi pierdere pe masura înregistrării cheltuielilor cu
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.”

La pct. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea Co-
dului fiscal avem următoarele:

„5. (1) Baza impozabilă asupra căreia se aplică cotele de
impozitare prevăzute la art. 51 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal
este reprezentată de totalul veniturilor trimestriale care sunt
înregistrate în creditul conturilor din clasa a 7-a Conturi de
venituri, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, din care
se scad categoriile de venituri menţionate la art. 53 alin. (1)
şi se adaugă elementele menţionate la art. 53 alin. (2) din
Codul fiscal.”

Astfel, la art. 53 alin. (1) din Codul fiscal se prevede că
baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinde-
rilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

„a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;

Care este tratamentul contabil și fiscal la primirea 
unui autoturism ca premiu (cu titlu gratuit)?
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Cum se pot deconta cheltuielile cu educația 
timpurie a copiilor salariaților?

Printre noutăţile fiscal-contabile ale anului 2021 se află
şi posibilitatea firmelor de a scădea din impozitul pe profit
da torat sumele reprezentând cheltuieli lunare cu educaţia tim -
purie a copiilor, în care se includ şi cele cu grădiniţa, în li -
 mita a maximum 1.500 lei pentru fiecare copil, pentru
anga jaţii care au copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani.

În studiul de caz de mai jos vom prezenta prevederile le -
gii care modifică Codul fiscal în acest sens şi documentele
justificative care trebuie întocmite pentru a putea fi scăzute
aceste sume din impozit.

Facem precizarea că până în acest moment nu sunt emise
norme metodologice care să detalieze procedura de urmat
pentru a beneficia de regimul fiscal favorabil societăţilor care
vor să suporte asemenea costuri pentru propriii salariaţi. 

Speță: 
Care sunt documentele necesare în cazul suportării de că -

tre societate a cheltuielilor pentru grădiniţa copiilor salaria -
ţilor şi cum se înregistrează în contabilitate respectivele
ope raţiuni?

Soluție fiscal-contabilă:
Prin Legea nr. 239/2020 şi, ulterior, prin Legea nr. 296/

2020 s-au introdus facilităţi pentru angajatorii care înfiinţează
unităţi de educaţie timpurie sau suportă costurile pentru pla -
sa rea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate
în unităţi care oferă astfel de servicii de educaţie conform
legislaţiei în vigoare.

Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, educaţia
tim purie (0-6 ani) este formată din nivelul antepreşcolar 
(0-3 ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde
grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.

Aşadar, de facilităţile introduse prin Legea nr. 239/2020
beneficiază angajatorii care înfiinţează creşe şi/sau grădiniţe
pentru copiii angajaţilor proprii sau plătesc pentru plasarea
copiilor angajaţilor în creşe sau grădiniţe – private sau de stat.

Astfel, potrivit art. 76 alin. (4) lit. v) şi art. 142 lit. z) din
Codul fiscal, nu sunt venituri impozabile şi nu intră în baza

de calcul al contribuţiilor sociale, sumele plătite de angajator
pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.

Conform art. 25 alin. (4) lit. i1) şi i2) din Codul fiscal,
sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor an-
gajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care
oferă servi cii de educaţie timpurie, conform legislaţiei în
vigoare, sunt ne deductibile, însă contribuabilii care efec tu -
ea ză cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul 
pe profit datorat cheltu ie lile cu educaţia timpurie conform 
lit. i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. 

În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit dato -
rat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii
re  ţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea
adăugată datorată sau din accizele datorate.

Legislaţia în vigoare în prezent nu stabileşte ce documente
justificative sunt necesare pentru decontarea acestor sume. 

În aceste condiţii, aceste sume pot fi justficate, după caz,
cu documente precum: factura emisă de grădiniţă, documen-
tul de plată (chitanţă, ordin de plată), contractul încheiat de
pă rinte cu grădiniţa ș.a, documente din care să rezulte că 
ace ste sume au fost utilizate pentru plata creşei/grădiniţei.

Alte precizări este posibil să fie aduse prin normele meto -
do logice de aplicare a acestor noi prevederi.

Sumele se înregistrează cu ajutorul contului 6458 „Alte
cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială”.

Microîntreprinderile au obligaţia constituirii
rezervei legale din profitul fiecărui an, con-
form Legii societăţilor comerciale, chiar
dacă nu beneficiază de facilităţi fiscale
pentru această rezervă? (art. 183 alin. (1)
din Legea nr. 31/1990)

ȘTIAŢI CĂ…?


