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Recenta Ordonanță a Guvernului nr. 6/
2019 prin care s-au instituit anumite facilități
fiscale pentru debitorii care înregistrează
obligații de plată către bugetul de stat, intrată

în vigoare în data de 8 august, cu toate că im-
punea un termen de 30 de zile pentru emiterea
procedurii de aplicare a prevederilor referi-
toare la anularea obligațiilor accesorii, acest
lucru s-a realizat abia în data de 27 septem-
brie. 

La această dată a fost publicat în Moni-
torul Oficial O.M.F.P. nr. 3.126/2019 pentru
aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor
de plată accesorii pentru debitorii cu datorii
la bugetul de stat mai mici de 1 milion lei.

Totodată, acest act normativ modifică și
ordinul prin care s-a aprobat procedura de
aplicare a măsurilor de restructurare a obli -
gațiilor bugetare restante la 31 decembrie
2018 în cazul debitorilor care au datorii prin-
cipale în cuantum mai mare sau egal cu suma
de un milion lei.

Reamintim principalele prevederi ale O.G.
nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități
fiscale:

l restructurarea obligațiilor bugetare
restante la 31 decembrie 2018 în cuan-
tum mai mare sau egal cu un milion lei,
precum și a obligațiilor bugetare acce-
sorii, pentru debitorii persoane juridice
de drept public sau privat, cu excepția
instituțiilor publice și a unităților ad-
ministrativ-teritoriale, aflați în dificul-
tate financiară și pentru care există
riscul intrării în insolvență (capitolul 1);

l anularea accesoriilor aferente obliga -

Procedura de anulare a
obligațiilor fiscale accesorii 
datorate bugetului de stat

continuare în pagina 2 ➙
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În data de 25.09.2019, Serviciul de comunicare, relații publice și mass-media din
cadrul ANAF emite un comunicat prin care anunță contribuabilii că pot beneficia de

o nouă facilitate a Spațiului Privat Virtual, și anume posibilitatea
de a solicita și de a primi online cazierul fiscal.

Cazierul fiscal are rol de evidență și urmărire a disciplinei fi-
nanciare a contribuabililor, în scopul prevenirii și combaterii
evaziunii fiscale, precum și în scopul intăririi administrării im-
pozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. 

Solicitarea de primire a acestui document se va transmite prin
intermediul Secțiunii „Solicitări /Eliberare documente/Certificat

de cazier fiscal”, prin selectarea CIF/CNP-ului pentru care se dorește eliberarea certi-
ficatului și menționarea motivului solicitării. Cazierul fiscal se va regăsi în Secțiunea
„Mesaje”. 

Spațiul privat virtual este un serviciu implementat de ANAF, modern și foarte util,
fiind disponibil atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice sau 
entitățile fără personalitate juridică.

Procedura de înregistrare este foarte simplă: dacă vrei să înregistrezi o firmă com-
pletezi cererea de aderare la S.P.V. în numele persoanei juridice, pe care o semnezi
utilizând  un certificat digital valid și o înregistrezi pe portalul www.e-guvernare.ro în
secțiunea „Depunere declarații”.

Serviciul Spațiul Privat Virtual este ușor de accesat, gratuit și disponibil 24 de ore
din 24. Acest serviciu online permite obținerea informațiilor fiscale privind situația
fiscală, depunerea electronică a declarațiilor fiscale și primirea electronică a docu-
mentelor și a actelor administrativ-fiscale. Documentele comunicate prin Spațiul Privat
Virtual au aceeași putere juridică, asemenea celor comunicate prin poștă sau la ghișeu. 

Instrucțiunile privind înrolarea în SPV sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, la
următorul link: 

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice.

Spațiul privat virtual oferă noi avantaje pentru utilizatori

Opinia 
specialistului!
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12.300 lei. Societatea declară (prin Declaraţia 100 aferentă
lunii mai 2019) şi plăteşte, în termen legal (25 iunie 2019),
impozitul pe dividende aferent (1.230 lei). 

Având în vedere prevederile legale în vigoare la acest mo-
ment, vă rog să precizaţi dacă asociaţii au obligaţia depunerii
declaraţiei unice pentru venituri din dividende (niciunul nu
are alte venituri care să intre sub incidenţa contribuţiilor so-
ciale – unul singur are venituri din salarii, celălalt nu are
niciun fel de alte venituri), care este termenul eventual de
depunere a Declaraţiei unice şi care este, după caz, termenul
de plată a contribuţiei de asigurări de sănătate pentru divi-
dendul încasat în luna mai 2019.

SOLUȚIE FISCAL–CONTABILĂ: 

Conform art. 174 alin. (10) din Codul fiscal:

„Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să des-
făşoare activitate şi/sau să realizeze venituri, din cele prevăzute
la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat din una sau
mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia veni-
turilor din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din
asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, ti-

tlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine
la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puţin egal
cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţara, recalculat corespun-
zător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal,
sunt obligate să depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen
de 30 de zile de la data producerii evenimentului’’.

Potrivit prevederilor art. 170 alin. (2) lit. e) din Codul fis-
cal, pentru determinarea obligaţiei de plată a CASS, în cazul
veniturilor din dividende, se iau în calcul dividendele dis-
tribuite şi încasate începând cu anul 2018.

Prin urmare, se consideră venit din dividende, la data în-
casării acestora de către persoana fizică. Astfel, se va depune
declaraţia unică în termen de 30 de zile de la data depăşirii
veniturilor din dividende încasate a plafonului recalculat.

Pentru luna mai, plafonul recalculat pentru fiecare asociat
este 24.960 lei / 12 luni x 8 luni de activitate până la sfârşitul
anului = 16.640 lei.

Întrucât nu se atinge acest plafon, nu se datorează con-
tribuţie de sănătate de niciun asociat, drept urmare nu se va
depune declaraţia unică.

Reamintim faptul că pentru impozitul pe dividende nu se
depune declaraţie unică, impozitul reţinut fiind final.

Diminuarea soldului de casă 
Dividende nerepartizate

Repartizarea profitului la dividende este o soluţie nu
numai pentru a satisface dorinţa asociaţilor sau acţionarilor
în ceea ce priveşte încasarea acestor sume pentru nevoi per-
sonale, cât şi pentru diminuarea soldului de lichidităţi exis-
tente în casieria unităţii, mai ales în cazul firmelor cu
disponibilităţi mari de numerar.

Ca documente justificative pentru reflectarea în contabil-
itate a operaţiunilor este nevoie de hotărârea AGA privind
repartizarea profitului la dividende şi dovada plăţii dividen-
delor.

SPEȚĂ: 

Soldul casei este foarte mare. Cum se poate scădea soldul
în condiţiile în care nu s-au repartizat dividende pentru pe-
rioada 2014 – 2018?

SOLUȚIE FISCAL–CONTABILĂ: 

În situaţia dată, cea mai simplă metodă este repartizarea
de dividende şi plata sumelor către asociaţi. Distribuirea divi -
dendelor se efectuează în baza deciziei AGA. De câte ori 
există lichidităţi pentru plata dividendelor, AGA poate decide
repartizarea lor şi plata către asociaţi a dividendelor nete.
Pentru plăţile în numerar există plafonul zilnic de 10.000 lei
către o persoană fizică, însă pentru plăţile prin bancă nu 
există plafon.

Plata poate fi considerată fragmentată chiar dacă este
efectuată în zile/luni consecutive, în condiţiile în care obli -
gaţia societăţii reprezentând dividendele distribuite şi achitate
asociatului are la bază o singură hotărâre AGA prin care s-a
distribuit profitul pentru dividende.

Pentru a evita depăşirea plafonului, puteţi depune nume -
rarul la bancă şi de acolo îl puteţi transfera în contul per-
soanei fizice în baza hotărârii AGA. (Notă: Operaţiunea se
poate realiza în mod repetat, pentru fracţiuni din sumă.)

O altă soluţie ar putea fi distribuirea dividendelor în mai
multe tranşe (în sensul emiterii mai multor hotărâri AGA),
de exemplu 10.000 lei în iunie 2019, 10.000 lei în iulie 2019
şi 10.000 lei în august 2019, ceea ce ar fi legal.

Considerăm că nu poate fi probată existenţa unei singure
distribuiri, asociaţii având liberatea de a decide momentul şi
suma profitului care se repartizează la dividende.

IMPORTANT

Pentru reflectarea în contabilitate a operaţiunilor aveţi
nevoie de hotărârea AGA şi de dovada plăţii dividendelor.
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b.  Vânzarea deşeurilor feroase:

– către persoane înregistrate în scop de TVA:

                     4111                 =                        703                   
                  „Clienți”                        „Venituri din vânzarea 
                                                          produselor reziduale”

– către persoane neînregistrate în scop de TVA:

                  4111/461             =                         %            
                 „Clienţi”/                                      703
           „Debitori diverşi”                 „Venituri din vânzarea
                                                          produselor reziduale”
                                                                       4427
                                                           TVA colectată 19%

În contul 703 „Venituri din vânzarea produselor rezidu -
ale” se înregistrează inclusiv contribuţia la Fondul pentru
mediu de 2%.

c. Contribuţia la Fondul pentru mediu:

                      635                 =                   4111 /461      
           „Cheltuieli cu alte                           „Clienţi”/
            impozite şi taxe”                     „Debitori diverşi” 

                                                         
(valoarea contribuţiei de 2% care va fi reţinută prin stopaj

la sursă de clientul colector/valorificator)

d. Descărcarea de gestiune a produselor reziduale valorificate:

                      711                  =                        346
       „Venituri aferente cos-               „Produse reziduale”               
 sturilor stocurilor de produse”

e. Încasarea de la clienţi:

                     5121                =                       4111          
           „Conturi la bănci                  „Clienţi” 
                    în lei”                        (suma rămasă de încasat)

Bon fiscal emis eronat. Se poate corecta?
Există oare o firmă care livrează bunuri sau prestează ser-

vicii către populaţie şi care să nu se confrunte la un moment
dat cu un bon fiscal emis eronat de operatorul de la casa de
marcat? 

Nu prea am auzit astfel de cazuri şi ceea ce este interesant
în situaţia neplăcută de a înmâna unui client un bon greşit şi
de a-l înregistra în contabilitate astfel emis este modul în care
poate fi corectată respectiva greşeală. Cei mai mulţi dintre
contabili au tendinţa de a solicita distribuitorului autorizat al
casei de marcat să intervină în vederea ştergerii bonului
eronat. Numai că legislaţia prevede alt mod de a corecta ast-
fel de erori, pe care vi-l prezentăm în exemplul de mai jos. 

SPEȚĂ: 

Vă rugăm să ne spuneţi cum se face corecţia pentru un
bon fiscal eronat sau care nu ar fi trebuit emis în cazul caselor
de marcat cu jurnal electronic.

Se mai folosesc declaraţii ale administratorului/casierului
sau există posibilitatea de a se corecta prin intervenţia per-
sonalului autorizat de la care s-a achiziţionat casa?

SOLUȚIE FISCAL–CONTABILĂ: 

Potrivit art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 pri -
vind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Ordonan ţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind
obliga ţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fis cale:

„Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţi-

uni după emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeşte un
dosar care va cuprinde:

a) sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţi-
unea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare
a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fis-
cal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia;

b) decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit
efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, con-
tabilul-șef sau de altă persoană care răspunde de ges-
tionarea patrimoniului unităţii;

c) copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de
diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi,
prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului
său produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat
electronic fiscal;

d) nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată”.

Aşadar, dosarul cu documentele prezentate mai sus se
ane xează la bonul fiscal emis eronat împreună cu nota con-
tabilă de corecţie, cu sumele corectate înscrise cu semnul
minus:

          5311               =            %            – valori cu semnul
    „Casa în lei”                      707           minus      
                                       „Venituri din 
                                          vânzarea
                                        mărfurilor”
                                              4427   
                                    „TVA colectată”

Nu se va corecta bonul fiscal prin intervenţia personalului
autorizat de la care s-a achiziţionat casa.



pag. 12 / octombrie 2019 www.rs.ro

www.rsonline.ro

MTA028

Client în faliment. Ajustări de
efectuate

Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se reduce,
conform art. 287 lit. d) din Codul fiscal, în cazul în care contra-
valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate
încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca ur-
mare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și
confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța cre-
ditorului este modificată sau eliminată. 

Termen de ajustare

Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii
judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar în
cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinței sau,
după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment,
conform legislației privind insolvența.

Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ia-
nuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea ju-
decătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv
a celui în care s-a decis, prin sentință sau, după caz, prin înche-
iere, intrarea în faliment. 

DE REȚINUT!
În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei

de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecăto-
rească definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a proce-
durii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată,
ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie
2019.

Astfel, se poate efectua ajustarea TVA de la momentul in-
trării în faliment/reorganizare a beneficiarului până la îndepli-
nirea termenului de 5 ani de la acel moment sau de la data de 
1 ianuarie 2019, în cazul în care intrarea în faliment a avut loc
anterior datei de 1 ianuarie 2019, fără a fi necesar să se aștepte
închiderea procedurii de faliment.

Notă: Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva
verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin
efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare
pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe
valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. 

Modalitatea de ajustare a TVA este prevăzută la art. 330 
alin. (2) din Codul fiscal. Factura de ajustare, întocmită cu sem-
nul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără
semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, nu se
transmite beneficiarului. 

Nefiind o operațiune legată de o livrare de bunuri sau o pres-
tare de servicii (în fapt nu se acoră o reducere clientului), factura

Sfaturi utile pentru un 
contabil de succes

nu face obiectul declarației 394. Nici clientul nu va declara ope-
rațiunea pentru că nu primește această factură.

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, se aplică pre-
vederile art. 25 lit. h) din Codul fiscal care nu au suferit modi-
ficări. Scoaterea din evidență a creanței neîncasate (pentru
valoarea fără TVA) se va realiza la momentul la care există cer-
titudinea că nu va mai putea fi încasată. 

Recuperarea parțială/totală a creanțelor incerte

Recuperarea parțială sau totală a creanțelor implică, pe lângă
încasarea sumelor, ajustarea corespunzătoare a provizioanelor
constituite, dacă este cazul, precum și ajustarea în plus a TVA,
dacă anterior s-a efectuat o ajustare în minus.

Recuperarea partială a unor creanțe incerte se reflectă în con-
tabilitate astfel:

                5121                           =                        4118
      „Conturi la bănci                               „Clienți incerți sau 
               în lei”                                                 în litigiu”

Anularea provizionului pentru depreciere constituit, propor-
țional cu suma recuperată:

                     491                        =                      7814     
 „Ajustări pentru deprecierea         „Venituri din ajustări pentru    
        creanțelor – clienți”                      deprecierea activelor 
                                                                      circulante”                      

Din punctul de vedere al impozitului pe profit, venitul afe-
rent părții de provizion considerat cheltuială deductibilă la mo-
mentul constituirii va fi considerat venit impozabil, iar venitul
aferent părții de provizion considerat cheltuială nedeductibilă la
momentul constituirii va fi considerat venit neimpozabil, con-
form art. 23 lit. d) din Codul fiscal.

IMPORTANT!
În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt

încasate sume aferente creanțelor respective, se anulează cores-
punzător ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate,
prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate, con-
form art. 287 lit. d) din Codul fiscal.
Anularea ajustarii tva, dacă s-a efectuat o ajustare, se reflectă în
contabilitate cu ajutorul următorului articol contabil:

                4118                        =            4427          suma cu plus
„Clienți incerți sau în litigiu”      „TVA colectată”       

Această lucrare poate fi vizualizată și online


