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A.N.O.F.M. continuă aplicarea măsurilor de
prote c  ţie socială a angajaţilor în contextul epide -
mio logic generat de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV2. Astfel, se reia plata indemnizaţiei
sub formă de şomaj tehnic, precum şi acordarea
unor zile libere plătite părinţilor. De asemenea,
con    tinuă apli carea măsurii cunoscute sub numele
„kurza rbeit”.

1. Indemnizaţia de şomaj tehnic

A.N.O.F.M. va acorda sprijin financiar sub for -
mă de şomaj tehnic, potrivit O.U.G. nr. 111/2021
pen tru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a
an ga jaţilor şi a altor categorii profesionale în con -
textul interzicerii, suspendării ori limitării activi-
 tăţilor economice, determinate de situaţia epi de -
mio logică generată de răspândirea corona  virusului.
Măsura se va aplica până la data de 31 decembrie
2021.

Menţionăm faptul că această indemnizaţie este
su pusă impozitării şi plății contribuţiilor sociale
obli gatorii, conform prevederilor Codului fiscal şi
nu se datorează contribuţie asiguratorie de muncă
pen tru acest sprijin financiar.
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Cunoaştem faptul că datele cuprinse în registrul con -
tri buabililor se completează/modifică pe baza informa-
  ţiilor comunicate de contribuabil, prin depunerea de  cla -
raţiei de înregistrare fiscală/menţiuni/radiere a înre-
gis trării fiscale. În prezent, înregistrarea fiscală ini ţială a
contribuabililor se poate realiza numai prin depunerea
declaraţiei, în format hârtie, la registratura organului fis -
cal competent ori prin transmiterea acesteia prin poştă

cu scrisoare recomandată, iar numai menţiunile ulterioare înregistrării fiscale
pot fi transmise prin mijloace electronice, prin completarea formularului 700. 

ANAF are în vedere, printr-un proiect de ordin aflat în dezbatere publică,
extinderea modului electronic de depunere a unor astfel de declaraţii de în -
re gistrare fiscală.

Totodată, în vederea simplificării procesului declarativ, prin reducerea nu -
mă rului de formulare necesar a fi depuse de către contribuabili pentru
în  registrarea fiscală/declararea menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale şi
radierea înregistrării fiscale a acestora, se propune renunţarea la 11 for mu -
lare utilizate de contribuabili pentru declararea unor menţiuni sau situaţii
pre  văzute de legislaţia în vigoare şi cuprinderea informaţiilor din aceste for -
mu lare în declaraţiile de înregistrare fiscală. 

Printre formularele vizate figurează cererea 050 „Cerere de înregistrare/
modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”, 091 „Declaraţie de în -
re gistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care
efec tuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii”, precum şi  099 „Ce -
rere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316
alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare”.

De asemenea, în funcţie de categoria contribuabilului căruia i se adresează
formularul, în formularele de înregistrare fiscală a fost introdusă secţiunea
„Date privind vectorul fiscal pentru alţi plătitori de venit”, care se completează
de către plătitorii de venit, în vederea declarării impozitului pe venit şi a con -
tri  buţiilor sociale pentru veniturile realizate de per-
soanele fizice din drepturi de proprietate in te lec tua lă,
precum şi din activităţi independente realizate în ba za
contractelor de activitate sportivă, pentru care aceştia
au obligaţia reţinerii la sursă.

Extinderea modalităţii de depunere 
a declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice 

de transmitere la distanţă
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O societate A vinde în anul N produse finite către o
societate B. În contextul crizei Covid, întrucât societatea B
nu mai funcţionează, intervine o înţelegere între cele două
pentru returul produselor de la B către A, în anul N+1,
produsele fiind neutilizate. Returul se face la acelaşi preţ.
Stabilim ce documente legale trebuie întocmite şi cum se vor
înregistra în contabilitate, întrucât afectează rezultatul anului
anterior.

Soluție fiscal-cotabilă:
În cazul unui retur de bunuri se aplică prevederile pct. 330

alin. (1) din Reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P.
nr. 1.802/2014, în cazul mărfurilor returnate de clienți în
același exercițiu financiar în care a avut loc operațiunea de
vânzare, se corectează conturile 411 „Clienți”, 707 „Venituri
din vânzarea mărfurilor”, 607 „Cheltuieli privind mărfurile”
și 371 „Mărfuri”. 

În cazul în care mărfurile returnate se referă la o vânzare
efectuată în exercițiul financiar precedent, corecția se
înregistrează la data bilanțului în contul 418 „Clienți – facturi
de întocmit”, respectiv contul 408 „Furnizori – facturi ne so -
site” și se reflectă în situațiile financiare ale exercițiului
pentru care se face raportarea dacă sumele respective se cu -
nosc la data bilanțului. Tratamentul TVA în aceste situații este
cel prevăzut de legislația în domeniu.

Prevederile pct. 330 alin. (1) din Reglementările conta-
bile se aplică și în cazul returului de produse finite vândute,
co rectându-se conturile corespunzătoare, respectiv 7015
„Venituri din vânzarea produselor finite”, 711 „Venituri afe -
rente costurilor stocurilor de produse” și 345 „Produse
fi nite”. 

Având în vedere prevederile din reglementările contabile,
în situația în care produsele livrate în anul N vor fi returnate
în exercițiul financiar următor celui în care a avut loc opera -
țiunea de livrare, corecţia se înregistrează la data bilanţului

în contul 418 „Clienţi – facturi de întocmit” şi se reflectă în
si tua ţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face ra por -
tarea (exercițiul financiar N), dacă sumele respec tive se
cunosc la data bilanţului. 

Înregistrările contabile aferente vânzării/livrării din
anul N:

� recunoașterea veniturilor și colectarea TVA în baza
facturii de vânzare:

                  4111                =               %
               „Clienți”                            7015
                                           „Venituri din vânzarea          

                                                    produselor finite”
                                                         4427
                                               „TVA colectată”

� evidențierea sumelor încasate reprezentând contra -
va loa rea produselor livrate:

                  5121                =             4111
         „Conturi curente                  „Clienți”
               la bănci”

� se efectuează înregistrările contabile aferente ieșirii
din gestiune a produselor finite vândute: 

                   711                 =              345
        „Venituri aferente           „Produse finite”
      costurilor stocurilor
            de produse”                             

În ceea ce privește evidențierea returului de produse,
acesta se va reflecta în contabilitate la data bilanțului, prin
in termediul conturilor 418 „Clienţi – facturi de întocmit” și
7015 „Venituri din vânzarea produselor finite”.

Înregistrarea la data bilanțului (31 decembrie N) a retu -
ru lui de produse: 

� prin stornarea veniturilor din vânzare:

                   418                 =             7015           suma cu
              „Clienți – facturi              „Venituri din        minus

            de întocmit”             vânzarea produselor
                                                        finite”                       

Returul mărfurilor de la clienți.
Monografie contabilă

Sfaturi utile pentru
un contabil de succes

ATENȚIE!

Astfel, în cazul unui retur de bunuri livrate în exerciţiul
precedent, se va afecta venitul exerciţiului financiar în
care bunurile au fost livrate. 





Monitorul Contabil

pag. 12 / noiembrie 2021 www.rs.ro

www.rsonline.ro

MTA053

Această lucrare poate fi vizualizată și online

Societatea A are ca asociaţi o persoană juridică B care de -
ţine 60% din capitalul social, respectiv 300 lei, şi o per soană
fi zică care deţine 40% din capitalul social, respectiv 200 lei.
Capitalul social al societăţii A este de 500 lei.

Societatea B vinde părţile sociale deţinute la societatea A
persoanei fizice C, la o sumă mai mare decât va loa rea nomi -
nală, respectiv 100.000 lei, astfel persoana fizică devine
aso ciat unic. Societatea B a fost asociată în so cietatea A timp
de 5 ani.

Speță:
Care este tratamentul fiscal-contabil pentru tranzacţia efe c-

tuată de societatea B? Poate fi considerată cesiune conform
art. 23 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal – venituri neim po za -
bile? Care este monografia contabilă pentru ambele societăţi?

Soluție fiscal-contabilă:
Asociaţi în A:
� persoana juridică B 60% = 300 lei
� persoana fizică C 40% = 200 lei
� B vinde părţile sociale către C.

Tranzacţia nu se reflectă în niciun fel în contabilitatea
societăţii A. Un asociat este înlocuit de un altul, capitalul so -
cial rămânând la aceeaşi valoare. Societatea A nu reali zea ză
un venit din cesionarea părţilor sociale, nu datorează niciun
impozit şi nu completează nicio declaraţie fiscală.

� Societatea B care avea în patrimoniu părţile sociale în
contul 262 „Acţiuni deţinute la entităţi asociate” va înregistra
la vânzare:

                461                =                  7641    100.000 lei
    „Debitori diverși”                  „Venituri din
                                                     imobilizări
                                               financiare cedate”            

               6641               =                   262         300 lei * 
    „Cheltuieli privind                  „Venituri din
        imobilizările                        imobilizări
    financiare cedate”              financiare cedate”            

* sau valoarea la care părţile sociale au intrat în patrimo -
niul lui B la achiziţie/subscriere.

Veniturile astfel înregistrate în contul 7641 „Venituri din
imo    bilizări financiare cedate” sunt neimpozabile la calculul
im  pozitului pe profit pentru că se aplică prevederile art. 23
lit. i) din Codul fiscal.

La calculul rezultatului fiscal, următoarele venituri sunt
ne impozabile:

(…) i) veniturile din ( ) cesionarea titlurilor de participare

deţinute la o persoană juridică română ( ), dacă la data ( )

ce sio nării inclusiv contribuabilul deţine pe o perioadă neîn-

 treruptă de un an minimum 10% din capitalul social al per -

soa nei juridice la care are titlurile de participare.

Cheltuielile înregistrate în contul 6641 „Cheltuieli privind
imobilizările financiare cedate” urmează regimul veniturilor –
deci cheltuielile sunt nedeductibile (art. 25 alin. (4) lit. e) din
Codul fiscal).

Regimul fiscal-contabil al titlurilor 
de participare vândute

Stiaţi că facturarea serviciilor de transport

către clienţi urmează regimul TVA aferent li -

vră rii de bunuri dacă transportul este în sar -

cina vânzătorului? (pct. 30 alin. (5) Normele

me todologice de aplicare a Codului fiscal).

De exemplu, în cazul unei livrări intracomu-

nitare de bunuri vom declara serviciile de
trans port facturate clientului în formularul
390 cu codul L dacă transportul este în sar -

cina furnizorului.

Sau dacă vindem cărţi (cu TVA 5%) şi per-

cepem taxa de transport, vom aplica TVA 5%
şi pentru taxa de transport.

ȘTIAŢI CĂ…?


