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DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul (a),___________________________________________________________
absolvent(ă) al Facultății „Contabilitate” a xxxxx xxxxxx xxxxx, specialitatea
„Contabilitate”, declar pe propria răspundere că teza de licență pe tema „Contabilitatea și
controlul de gestiune a creanțelor” a fost elaborată de mine și nu a mai fost prezentată
niciodată la o altă facultate sau instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate,
electronică plasată în Sistemul Anti Plagiat.
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iar exemplarul prezentat și înregistrat la Catedră corespunde integral cu varianta
De asemenea, declar că sursele utilizate în teză, inclusiv cele din Internet, sunt indicate
cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:
precisă a sursei;
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- fragmentele de text sunt reproduse întocmai și sunt scrise în ghilimele, deținând referința
- redarea/reformularea în cuvinte proprii a textelor altor autori conține referința precisă;

TE

ZA

- rezumarea ideilor altor autori conține referința precisă a originalului.
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________________________
Numele Prenumele

________________________
(semnătura)

INTRODUCERE
Relevanța subiectului este subliniată de starea actuală a economiei care operează în modul
unei crize financiare lente, care obligă companiile să abordeze obiectiv evaluarea relațiilor
financiare, solvabilitatea și fiabilitatea clienților lor. Numărul de la clienți este principala sursă de
finanțare pentru majoritatea entităților. Deci, disponibilitatea unei anumite sume de fonduri
gratuite permite achitarea salariilor în mod regulat și la timp, plata creditorilor etc.

D

Practica arată că o entitate profitabilă poate, de asemenea, să falimenteze dacă nu i se asigură
un flux de numerar suficient pentru a-și îndeplini obligațiile la timp. Chiar și în cazul vânzărilor
profitabile, poate apărea o situație atunci când entitatea se confruntă cu un deficit de fonduri proprii
și va fi forțată să caute alte surse de finanțare. Acest lucru este valabil mai ales pentru companiile

.M

nou create, cărora le este mai dificil să obțină rapid un împrumut.

În acest sens, pe de o parte, prezența creanțelor duce la retragerea de fonduri din cifra de
afaceri a organizației, cu toate pierderile rezultate. De exemplu, plata dobânzii la un credit sau la
un împrumut pe care entitatea este obligată să îl împrumute din cauza lipsei de lichidități sau a
pierderii de profit în utilizarea alternativă a sumelor retrase. Pe de altă parte, creanțele sunt un
împrumut comercial pentru clienții companiei și este mai ieftin decât un împrumut bancar.

ZA

Pentru a reduce riscurile formării nejustificate de datorii, compania ar trebui să construiască

un sistem de gestionare a creanțelor bazat pe interacțiunea eficientă cu contractorii și clienții, ceea
ce în mod clar nu este ușor în contextul stagnării economiei care a început.
Scopul lucrării este de a studia fundamentele teoretice și practica actuală a contabilității

creanțelor.

Pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să îndepliniți o serie de sarcini:
- să se ia în considerare conceptul general, natura, tipurile și formele de creanțe;
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- să se ia în considerare contabilitatea creanțelor în conformitate cu Standardele Naționale

de Contabilitate (în continuare S.N.C.);
- să se analizeze modalitatea de evidență a creanțelor în cadrul entității Societate cu

Răspundere Limitată (în continuare S.R.L.) „Auto Base”;
- să se dezvăluie menținerea contabilității sintetice și analitice a creanțelor;
Teza a fost întocmită în baza informației din situațiile financiare precum și din documentele

primare și centralizatoare a entității S.R.L. „Auto Base” pentru anul 2019 – 2020.
S.R.L. „Auto Base” a fost înregistrată ca persoana juridică pe data de 28 februarie 2017

(anexa 1), având adresa juridică: mun. Chișinău, strada Nicolae H. Costin 61/4, ap. 34. Societatea
își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare și Statutul acesteia, înregistrat de
4

Agenția Servicii Publice (în continuare A.S.P.). Genul principal de activitate este comerțul cu
autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) (anexa 1). La S.R.L. „Auto Base”, Situațiile
Financiare se întocmesc în conformitate cu S.N.C. și instrucțiunile Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova (în continuare R.M.).
Mai jos, vom analiza principalii indicatori economico-financiari ai S.R.L. „Auto Base”
Tabelul 1.

1
1
2
3
4
6

Denumirea indicatorilor
2
Venituri din vânzări
Costul vânzărilor
Stocuri la valoarea contabilă
Capital propriu la valoarea
contabilă
Profit brut

3
lei
lei
lei

Perioada
anului
2019
4
1750924
461332
32935

lei

469726

136055

-333671

lei

1289592

581020

-708572

-71,04
-54,95

U.m.

Perioada
anului
2020
5
647020
66000
70007

Abaterea
absolută +/-

.M

№

D

Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai entității S.R.L. „Auto Base”

6=5-4
-1103904
-395332
37072

Ritmul
creşterii,
%
7=(5-4)/4
-63,05
-85,69
112,56

Profitul perioadei de gestiune
până la impozitare

lei

369932

-166602

-536534

-145,04

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Profit net
Rentabilitatea activelor
Rentabilitatea financiară
Rentabilitatea vânzărilor
Perioada de rotație a stocurilor
Rata activelor curente
Lichiditatea curentă
Lichiditatea intermediară
Lichiditatea absolută

lei
%
%
%
zile
%
c
c
c

315029
20,54
0,67
73,65
6,87
62,25
3,400
2,400
2,200

-166602
-2,15
-13,75
89,80
39,49
67,13
3,800
2,800
2,000

-481631
-22,69
-14,42
16,15
32,63
4,87
0,400
0,400
-0,200

-152,88
-110,48
-2150,35
21,92
475,22
7,83
11,76
16,67
-9,09

ZA
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Sursa: elaborat de către autor în baza Situațiilor financiare a S.R.L „Auto Base” (anexa 2).
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După analizarea indicatorilor din Tabelul 1 pentru perioada 2019-2020, putem spune că, în

general, S.R.L. „Auto Base” are o tendință de desccendență. Astfel, comparând anul curent de
gestiune 2020 cu anul 2019, putem spune că profitul brut a scăzut cu 708572 lei față de anul
precedent. Această micșorare s-a datorat unei scăderi drastice a veniturilor din vânzări cu 1103904
lei.

Nivelul rentabilităţii veniturilor din în 2020 a constituit 89,8 înregistrând o majorare de

16,1 % faţă de perioada de gestiune precedentă. Rentabilitatea activelor în perioada de gestiune a
înregistrat o valoare negativă de 37,2 puncte procentuale. Rentabilitatea capitalului propriu în 2020
de asemenea a înregistrat o valoare negativă de 55 %.
Pe parcursul perioadei de gestiune s-au constatat următoarele tendinţe de modificare a ratelor
5

de lichiditate. În particular, lichiditatea curentă care la începutul anului 2020 a alcătuit 3,4, spre
finele anului a crescut până la 3,8. Totodată, această rată, depățește intervalul optim (2–2,5).
Aceeaşi evoluţie a avut şi lichiditatea intermediară, dacă la începutul anului 2020 această
rată a constituit 2,4 atunci în cursul anului lichiditatea intermediară s-a majorat până la 2,8, de
asemenea depășind nivelul optim (0,7–0,8).
Lichiditatea absolută cu intervalul cerut (0,2–0,25) nu se integrează în intervalul optim nici
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la începutul anului (2,2), iar la sfârşitul perioadei scăzând ușor până la 2,0.

Efectuarea acestei analize ne permite să înțelegem că, după un an de activitate, entitatea are
tendința scăderii a tutror indicatorilor, ceea ce este un factor negativ în ansamblu.
Scopul și sarcinile cercetării au determinat următoarea structură a tezei:

.M

- Capitolul I „Noțiuni generale aferente creanțelor entității” au fost enumerate și
descrise legile, hotărârile de guvern, SNC-urile, precum și IFRS-urile ce țin de creanțe. De
asemenea se va descrie clasificarea, definirea și caracteristica creanțelor. În paragraful 2 autorul
va prezenta principalele acte normative ce reglementează contabilitatea creanțelor.
- Capitolul II „Contabilitatea creanțelor” autorul va prezenta modalitate de
contabilizare a creanțelor la entitatea studiată, prezentând exemple concrete.

ZA

- Capitolul III „Controlul de gestiune a creanțelor și dezvăluirea informațiilor
privind creanțele în situațiile financiare” autorul va defini conceptul de control de gestiune
precum și va prezenta cum acesta acționează asupra conducerii entității și de către cine este
efectuat. De asemenea, se va prezenta cum are loc inventarierea creanțelor la entitatea S.R.L.
„Auto Base”, precum și, se va prezenta dezvăluirea informației privind creanțele în situațiile

TE

financiare, cu descrierea elementelor acestora.
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Capitolul I. NOȚIUNI GENERALE AFERENTE
CREANȚELELOR
1.1. Componența, caracteristica și clasificarea creanțelor
Relațiile monetare (decontările) apar între entități, stat și indivizi. Decontările după
modalitatea de plată, sunt efectuate de către entități fie în numerar, fie sub formă de plăți fără
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numerar. Plățile fără numerar se efectuează prin transferuri din conturile conturi curente în monedă
națională și valută sau alte forme, printr-un sistem de conturi corespondente între diferite bănci.
Utilizarea acestor forme de plată, poate reduce semnificativ costul circulației banilor, reduce
nevoia de numerar și le asigură o siguranță mai fiabilă.

.M

Pentru a explica natura economică a tranzacțiilor de decontare, este important să se
definească ceea ce constituie conturile de primit și de plătit.

Cu câteva secole în urmă, când conținutul principal al contabilității era reflectarea
tranzacțiilor de decontare, au fost folosiți pentru prima data termenii de: „debit” (el datorează) și
„credit” (el crede). La contabilizarea tranzacțiilor de decontare, s-a păstrat semnificația vechilor
termeni: debitorii – sunt datori, creditorii – le datorăm [4.6].

Debitorul, datornicul (din cuvântul latin debitum – datorie, îndatorire) este una dintre părțile

ZA

la o obligație civilă a unei relații de proprietate între două sau mai multe persoane [4.8].
Creanțele sunt sumele datoriilor atribuite unei entități de către alte persoane juridice sau

cetățeni. Apariția creanțelor în sistemul de plăți fără numerar este un proces obiectiv al activității
economice a entității [4.8].

Decontările trebuie să fie efectuate în timp util și integral, întrucât rambursarea prematură

sau tardivă a datoriilor de către debitori duce la o deteriorare a stării financiare a creditorilor,
precum și decontări intempestive cu statul privind impozite și taxe [1.3, art. 101, al. 1].

TE

În practică, există diverse clasificări ale decontărilor în cadrul unei entități (Tabelul 1.1).

Tipul de
clasificare
1

după natura
documentelor
utilizate

Tabelul 1.1
Clasificarea decontărilor în cadrul entității
Forme de plată

Esență economică

2

3
ordin emis de către plătitor către banca cel deservește,

ordinele de plată
cont de plată

pentru efectuarea plății
document cu care destinatarul cere achitarea de la
debitor pentru mărfuri sau servicii
7

2
acreditiv

după natura
documentelor
utilizate

cec

cambie
interne

decontări efectuate în cadrul entității

gospodărești

decontări între diviziunile structurale ale entității

.M

după natura
relației

intradepartamental
locale

internaționale

decontări desfășurate de entitate și organul ierarhic
superior
decontări între entități pentru furnizarea de bunuri,
furnizarea de servicii, prestarea muncii
decontări între plătitor și destinatar situați în teritoriile
diferitor state

Persoane juridice
Persoane fizice

ZA

după categoria de
contractanți

3
Modalitate de decontare prin care o bancă își asumă
responsabilitatea de a plăti, din ordinul
cumpărătorului, în favoarea vânzătorului de mărfuri
sau servicii
Document care conține un ordin de plată dat de
posesorul unui cont curent către o bancă, spre a plăti
suma înscrisă pe el persoanei care-l prezintă sau spre a
o vărsa în contul acelei persoane
document prin care emitentul se obligă a plăti cuiva o
sumă de bani la un anumit termen

D

1

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [4.6]

În dependență de tipul decontărilor pot apărea și diferite tipuri de creanțe, ca de exemplu în

relație cu clienții – creanțe comerciale, în relație cu angajații – creanțe ale personalului, etc.
Conturile de primit sunt sume datorate de la clienți pentru bunuri și servicii vândute în cursul

obișnuit al activității, dovedite prin facturi sau alte documente (cambii), inclusiv conturi de primit,
sau în anul următor datei de raportare sau ciclului de funcționare al companiei. În conformitate cu
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prevederile S.N.C. „Creanțe și investiții financiare”, creanțele constituie drepturi ale entității ca
rezultat din tranzacții sau evenimente precedente și din stingerea cărora se așteaptă majorări de
resurse [1.11, pct. 4]. Cu alte cuvinte, prin conceptul de creanțe se înțelege dreptul de a primi o
anumită sumă de bani sau alte bunuri economice care sunt elemente patrimoniale de activ ce apar
ca urmare a vânzării temporare a bunurilor sau altor valori altor persoane fizice sau juridice și sunt
lichidate la colectarea lor.
Activul de creanțe are trei caracteristici esențiale [4.8]:
întruchipează beneficiul viitor al oferirii posibilității, direct sau indirect, de a genera

creșterea numerarului.
sunt resurse gestionate de o entitate. Mai mult, drepturile la prestațiile sau serviciile
8

potențiale trebuie să fie legale sau să aibă dovezi legale ale posibilității obținerii lor. De exemplu,
dacă vânzătorul înregistrează vânzarea unui bun, se generează o creanță. Contractul de vânzare cumpărare permite determinarea beneficiilor viitoare. Dar, dacă cumpărătorul nu plătește creanța,
atunci, de fapt vânzătorul nu pierde controlul asupra resurselor, adică a potențialelor încasări și,
prin urmare, activul încetează să mai fie un activ.
activele nu includ beneficii care vor fi primite în viitor, dar nu se află în prezent sub
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controlul entității. În acest caz, punctul cheie este decizia contabilului conform căreia această
tranzacție comercială va avea loc.

În general, creanța reprezintă o sumă de bani datorată entității de clienții acesteia sau de către
alți debitori [2.3, pag. 142]. În funcție de conținutul economic, creanțele se clasifică în mai multe

Creanțe
comerciale

.M

tipuri (figura 1.1.).

Creanțe ale
personalului

Creanțele

ZA

Creanțe privind
decontările cu
bugetul

Creanțe privind
veniturile calculate
și altele

Figura 1.1. Clasificarea creanțelor în funcție de conținutul economic
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [2.3, pag. 142]

Cele mai răspândite creanțe sunt creanțele comerciale.
Sistemul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (în continuare I.F.R.S.) nu

prevede un standard de bază unic, care ar stabili recunoașterea și evaluarea creanțelor în ansamblu,

TE

și cerințele de dezvăluire în situațiile financiare, așa cum este S.N.C. „Creanțe și investiții
financiare”. Cu toate astea, în funcție de conținutul economic al tranzacției la recunoașterea și
evaluarea creanțelor conform I.F.R.S., trebuie aplicate următoarele standarde [2.3, pag. 142]:
Standardul internațional de contabilitate (în continuare I.A.S.) 18 „Venituri” – la vânzarea

stocurilor și prestarea serviciilor;
I.A.S. 17 „Contracte de leasing” – la transmiterea activelor imobilizate în leasing

operațional;

I.A.S. 11 „Contracte de construcții” – la prestarea de servicii de construcții.

La contabilizarea creanțelor apare o problemă, și anume, ce ține de recunoașterea acestora
9

în conturile de evidență contabilă, fiindcă implică clasificarea acestora. IAS 1 „Prezentarea
situațiilor financiare”, recomandă reflectarea creanțelor nu în conturile de creanțelor pe termen
lung, ci în cele curente, întrucât „Activele circulante cuprind active (cum ar fi stocurile și creanțele
comerciale) care sunt vândute, consumate sau valorificate ca parte a ciclului normal de exploatare,
chiar și atunci când nu se așteaptă să fie valorificate în douăsprezece luni după perioada de
raportare” [1.18, pct. 68].

D

Astfel, diversitatea operațiunilor rezultate în lucrul cu creanțele au făcut necesară

TE

ZA
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implementarea unor criterii de clasificare pentru identificarea mai lejeră a acestora (figura 1.2).

Figura 1.2. Clasificarea creanțelor
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [4.10]

La „Auto Base” S.R.L., clasificarea creanțelor se face după diverse criterii, dintre care

principalele sunt următoarele:
după natura operațiilor pe care le generează la „Auto Base” S.R.L. sunt:

- creanțe comerciale;
- creanțe financiare;
- alte creanțe.
după conținutul economic și obiectul creanțelor „Auto Base” S.R.L. deține:
10

- creanțe asupra clienților pentru bunurile vândute și serviciile prestate,
- creanțe asupra furnizorilor, care au rezultat din avansurile achitate și acordurile
anticipate;
- diverse creanțe asupra debitorilor provenite din diverse operațiuni necomerciale;
în funcție de termenul de încasare a creanței:
- creanțe pe termen mijlociu (între 1 și 5 ani);
- creanțe curente (mai puțin de un an).

D

- creanțe pe termen lung (mai mare de 5 ani);

în funcție de moneda în care sunt formate la „Auto Base” S.R.L. sunt:
- creanțe în monedă națională (clienții din țară);

.M

- creanțe în valută străină (clienții din afara țării).

după gradul de asociere „Auto Base” S.R.L. deține:
-

creanțe ale părților neafiliate,

-

creanțe ale părților afiliate (ale entităților asociate, ale întreprinderilor-fiice)
după conținutul economic la „Auto Base” S.R.L. se deosebesc:

- creanțe comerciale ce cuprind creanțele privind bunurile vândute, serviciile prestate și

ZA

lucrările executate [1.11, pct. 17].

- privind avansurile acordate reprezintă plățile efectuate în contul procurării ulterioare a

bunurilor, serviciilor, lucrărilor și se contabilizează ca majorare a creanțelor curente și diminuare
a numerarului [1.11, pct. 24].
-

ale bugetului constituie datoriile bugetului față de entitate [1.11, pct. 27],

-

ale personalului reprezintă datoriile personalului față de entitate pentru împrumuturi,

avansuri, mărfuri [1.11, pct. 29],
-

alte creanțe cuprind: creanțele privind recuperarea pierderilor, creanțele privind

TE

reclamațiile înaintate și recunoscute, creanțele organelor de asigurări sociale și medicale etc. [1.11,
pct. 33].

Indiferent de ramura de activitate, forma de proprietate și de organizare juridică a entității,

recunoașterea a reprezenta și reprezintă o problemă a contabilității creanțelor entității.
Recunoașterea creanțelor trebuie să aibă la bază anumite concepte și principii fundamentale

ale contabilității. Autorului Sajin I., este de părerea că recunoașterea creanțelor trebuie să se bazeze
pe conceptul contabilității de angajamente și să asigure respectarea următoarelor principii
contabile fundamentale: permanenței metodelor, prudenței, necompensarea, prevalența
economicului asupra juridicului, și concordanța [2.1, pag. 37].
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Recunoașterea
creanțelor
în baza contabilității de angajamente

sunt controlate de
entitate

valoarea creanțelor
poate fi evaluate în
mod credibil

D

există o certitudine
întemeiată că în
urma stingerii
creanțelor entitatea
va obține beneficii
economice viitoare

.M

Figura 1.3. Criteriile de recunoaștere a creanțelor
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.11, pct. 5]

I.A.S. 39 „Instrumente Financiare: Recunoaștere și Evaluare” prevede că creanțele în bilanț,
trebuie recunoscute doar atunci când entitatea devine parte a unui contract și, ca urmare, are dreptul
legal de a primi numerar [1.18, pct. 15]. Astfel, creanța este recunoscută în bilanț la momentul în
care este probabilă realizarea unui viitor beneficiu economic de către entitate și atunci când are o
valoare care poate fi evaluată în mod credibil. În conformitate cu S.N.C. „Creanțe și investiții

ZA

financiare”, la recunoașterea inițială a creanțelor, acestea se evaluează la valoarea nominală,
inclusiv impozitele și taxele calculate în conformitate cu legislația în vigoare (de exemplu, taxa pe
valoarea adăugată, accize, alte impozite și taxe) [1.11, pct. 12] iar în situațiile financiare acestea
se reflectă la valoarea lor contabilă [1.11, pct. 15].

Recunoașterea creanțelor este direct legată de evaluarea acestora, ceea ce reprezintă o

problemă pentru departamentul contabil a oricărei entități. În literatura de specialitate evaluarea

TE

creanțelor depinde de momentul efectuării acesteia (figura 1.4).
Evaluarea
creanțelor
Evaluarea
ulterioară

Evaluarea
inițială

- Costul de intrare;
- Valoarea actualizată.

- Valoarea probabilă de
încasat;
- Costul amortizat.

Figura 1.4. Evaluarea creanțelor
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [2.1, pag. 37]
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La încheierea acestui paragraf, putem menționa că o creanță, indiferent de tipul său, ar trebui
recunoscută numai atunci când entitatea devine parte a unui contract și, în consecință, are dreptul
legal de a primi numerar sau alte beneficii economice în baza altor tranzacții care îi garantează
acest drept. Astfel, indiferent dacă creanțele sunt pe termen lung sau pe termen scurt, ele sunt
recunoscute în bilanț, atunci când beneficiul economic viitor este disponibil entității și când
valoarea acestuia poate fi măsurată în mod fiabil. În același timp, evaluarea creanțelor ar trebui

D

înțeleasă ca un proces complex prin care se determină valoarea la care creanțele vor fi recunoscute
în situațiile financiare, care include alegerea unei anumite baze de evaluare și, cel mai adesea, ca

.M

bază a evaluării în întocmirea situațiilor financiare este luat costul istoric [1.19. pct. 5.54 – 4.56].

1.2. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează
contabilitatea creanțelor

Creanțele sunt o parte din activele plătibile entității de către alte persoane fizice și juridice
în perioada stabilită de termenii contractului/acordului încheiat între aceștia, o cambie sau alte
documente. De obicei, așa cum s-a spus în cadrul entității, creanța provine din contractul de

ZA

vânzare-cumpărare, credit, obligații legale, precum și plata în exces a impozitelor și taxelor etc.
Garanția creanței este reprezentată de bunuri mobile și imobile, sau drepturi care sunt incluse în
proprietate debitorului. De asemenea, este posibil o creanță să fie atribuită unei alte persoane fizice
sau juridice căreia titularul creanței îi este dator.

Din aceste considerente, pe lângă principalele sarcini contabile, o serie de alte sarcini

TE

specifice acestui domeniu se încadrează la contabilizarea creanțelor (figura 1.5).

Figura 1.5. Principalele sarcini ale evidenței contabile aferente creanțelor
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [4.6]
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În R.M. nu este elaborat concret un act normativ pentru reglementarea creanțelor. Cu toate
astea, la contabilizarea creanțelor, ne putem conduce de următoarele acte normative:
– Codul Fiscal (în continuare C.F.) al R.M. nr. 1163-XIII din 24.04.1997 – reglementează
principiile generale ale impozitării în R.M., respectiv a crețelor survenite ca rezultat a tranzacțiilor
comerciale cu debitorii entității. De asemenea, în C.F. sunt prevăzute noțiunea de datorie
compromisă și reglementarea acestora în scopuri fiscale [1.3, art. 5, al. (32) și art. 31].

D

– Codul Civil (în continuare C.C.) al R.M. nr.1107-XV din 06.06.2002 – stabilește și
reglementează relațiile, îndeosebi relațiile contractuale atât a persoanelor fizice cât și juridice. Tot
odată, dreptul civil garantează părților apărarea drepturilor subiectelor. În C.C. este prevăzut
termenul de prescripție care este foarte important în ducerea evidenței creanțelor [1.1, capitolul II]

.M

– Codul Muncii (în continuare C.M.) al R.M. nr. 154 din 28.03.2003 – enumeră principiile
de bază privind relațiile de muncă precum și a altor relații legate direct de acestea, și anume:
drepturile și obligațiile de bază ale salariatului, drepturile și obligațiile angajatorului,
reglementarea normativă și contractuală a relațiilor de muncă, parteneriatul social în domeniul
muncii, negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă, timpul
de muncă și de odihnă, concedii medicale și anuale, garanții și compensații etc. În compartiment

ZA

important în codul respectiv este reglementarea creanțelor cu angajații entității, în special cele
rezultate din recuperarea prejudiciului material [1.4, capitolul III].
– Legea contabilității și raportării financiare (în continuare L.C. și R.F.) nr. 287 din

15.12.2017 – prevede principiile metodologiei unice a contabilității și situațiilor financiare, și nu
în ultimul rând modul de organizare și ținere a evidenței contabile, de întocmirea și prezentare a
situațiilor financiare, regulile generale aferente documentării operațiunilor economice, aplicarea
sistemelor de organizare a contabilității, întocmirea registrelor contabile și inventarierea.
În conformitate cu L.C. și R.F., toate tranzacțiile economice, respectiv și cele legate de

TE

creanțe trebuie să fie perfectate în baza documentelor primare și generalizate în registre contabile.
La întocmirea documentelor primare acestea trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii,
prevăzute

de

L.C.

și

R.F.:

„denumirea

și

numărul

documentului; data

întocmirii

documentului; denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entității din numele căreia este întocmit
documentul; denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru
persoanele fizice – IDNP (codul personal); conținutul faptelor economice; etaloanele cantitative și
valorice în care sunt exprimate faptele economice; funcțiile, numele, prenumele și semnăturile
persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice” [1.5, art. 11 al. (7)].
Documentele primare respective servesc drept bază pentru întocmirea înregistrărilor
14

contabile și generalizarea informațiilor în conturi.
Dispoziție de
plată

Contract

Factura
fiscală

Jurnal – order
privind
operațiunile

Balanța
de
verificare
a rulajelor

Registrul
vânzărilor

Fișa
contului

Declarația
T.V.A.

.M

Jurnal order al
contului

Cont de plată

D

Decont de
avans

Balanța de verificare

ZA

Cartea Mare

Situațiile financiare
(Bilanțul)

Figura 1.6. Etapele evidenței contabile conform L.C. și R.F.
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.5]

– Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului material aprobat

prin Hotărârea de Guvern (în continuare H.G.) nr. 159 din 14.02.2018 – prevede metodologia de

TE

stabilire precum și de acordare de asistență materială anumitor categorii de persoane, inclusiv a
creanțelor aferente la astfel de operațiuni.
– Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica

Moldova aprobat prin H.G. nr. 10 din 05.01.2012 – stipulează procesul de delegare și este
aplicabil tuturor persoanelor fizice și juridice, atât de drept public, cât și de drept privat, angajate
în activitate antreprenorială, organizațiile non-profit, inclusiv instituțiile de stat, indiferent de sfera
lor de activitate, tipul de proprietate și forma juridică de organizare. Ce ține de evidența creanțelor,
un aspect important constituie avansurile eliberate persoanelor delegate – care reprezintă niște
creanțe ale personalului, până în momentul justificării scopului în care au fost cheltuiți banii.
15

– Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor (în
continuare M.F.) al R.M. nr. 60 din 29 mai 2012 – dezvăluie modalitatea desfășurării inventarierii
creanțelor precum și perfectarea documentară a rezultatelor acesteia.
– S.N.C. „Creanțe și investiții financiare” – stabilește modul contabilizării creanțelor,
investițiilor financiare, precum și prezentarea informațiilor aferente acestora în situațiile
financiare. S.N.C.-ul, definește creanțele ca – „drepturi ale entității ce decurg din tranzacții sau

D

evenimente trecute și din stingerea cărora se așteaptă intrări (majorări) de resurse care încorporează
beneficii economice” [1.11, pct. 4]. În conformitate cu S.N.C. „Creanțe și investiții financiare”
creanțele, inclusiv cele comerciale „se recunosc ca active în baza contabilității de angajamente în
cazul în care:

economice viitoare;

.M

– există o certitudine întemeiată că în urma stingerii creanțelor entitatea va obține beneficii
– valoarea creanțelor poate fi evaluată în mod credibil” [1.11, pct. 5].
– S.N.C. „Părți afiliate și contracte de societate civilă” – stabilește componența părților
afiliate și tipurilor de tranzacții între acestea, modului de contabilizare a cotelor de participație în
societatea civilă, precum și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare. În

ZA

prezentul S.N.C. se prevede că „valoarea de vânzare (fără T.V.A. și accize) a bunurilor
vândute/serviciilor prestate se înregistrează ca majorare concomitentă a creanțelor părților afiliate
sau a numerarului și a veniturilor curente” [1.17, pct. 9]. Tot odată, „în cazul în care una dintre
părțile afiliate își asumă obligațiile altei părți, decontările efectuate se contabilizează astfel:
1) la partea afiliată care își asumă obligațiile - ca majorare a creanțelor părților afiliate și

diminuare a numerarului, altor active sau majorare a datoriilor curente;
2) la cealaltă parte afiliată - ca majorare a creanțelor sau diminuare a datoriilor curente și

majorare a datoriilor față de părțile afiliate” [1.17, pct. 11].

TE

– S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare” – stabilește formele și modul de întocmire

a situațiilor financiare. În prezentul S.N.C., este indicată noțiunea de ciclu normal de activitate, și
anume „Ciclul normal de activitate al unei entități reprezintă perioada de timp dintre momentul
achiziționării activelor care sunt destinate procesării și momentul transformării lor în numerar.
Când pentru o entitate acest ciclu nu este clar, durata lui se consideră 12 luni. Stocurile care sunt
vândute, consumate, procesate și creanțele care sunt achitate ca parte a ciclului normal de
activitate într-o perioadă ce depășește 12 luni din data raportării, se consideră active circulante”
[1.14, pct. 25];
– S.N.C. „Diferențe de curs valutar și de sumă” – stabilește modul de contabilizare a
16

diferențelor de curs valutar și de sumă și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile
financiare.
Conform S.N.C. „Diferențe de curs valutar și de sumă” achitarea creanțelor în valută străină
se înregistrează prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data achitării. Diferențele
de curs valutar favorabile și nefavorabile care apar la data achitării creanțelor se recunosc
ca venituri sau cheltuieli curente [1.12, pct. 8].

D

– S.N.C. „Contracte de leasing” – stabilește modul de contabilizare a operațiunilor
de leasing și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare ale locatarilor și
locatorilor. Prezentul S.N.C. prevede că „Creanțele pe termen lung înregistrate la transmiterea
activului în leasing financiar, pe parcursul termenului de leasing se diminuează treptat,

.M

concomitent cu majorarea cotei-părți curente a creanțelor pe termen lung. Pe măsura survenirii
termenelor de plată, locatorul înregistrează majorarea creanțelor curente și diminuare a cotei-părți
curente a creanțelor pe termen lung” [1.15, pct. 38].

– S.N.C. „Contracte de construcții” – stabilește modul de determinare, recunoaștere și
contabilizare a veniturilor, costurilor și cheltuielilor aferente contractelor de construcție și de
prezentare a informațiilor aferente acestora în situațiile financiare. Creanțele aferente la astfel de

ZA

tranzacții se constată la sumele care sunt stipulate în contractele încheiate între părțile contractului.
Dar, cum mărimea inițială a sumelor ce sunt inițial indicate în contract pot fi modificate ca rezultat
al schimbărilor, reclamațiilor și plăților stipulate, astfel și mărimea creanțelor aferente poate fi
modificată.

– S.N.C. „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și evenimente

ulterioare” – stabilește modul de selectare, aplicare și modificare a politicilor contabile ale
entității, precum și de modificare a estimărilor contabile, de corectare a erorilor, de contabilizare
a evenimentelor ulterioare și de prezentare a informațiilor aferente în situațiile financiare. În acest

TE

S.N.C. se stipulează că nu se tratează ca erori modificările politicilor și estimărilor contabile,
sumele creanțelor compromise [1.13, pct. 27].
De asemenea, „corectarea erorilor comise în perioadele de gestiune precedente se efectuează

în felul următor:

 în cazul depistării erorii care condiționează apariția profitului perioadelor precedente − se

înregistrează ca majorare a creanțelor sau altor active, diminuare a datoriilor, amortizării sau
deprecierii activelor concomitent cu majorarea corecțiilor rezultatelor perioadelor precedente;
 în cazul depistării erorii care condiționează apariția pierderii perioadelor precedente − se
înregistrează ca diminuare a corecțiilor rezultatelor perioadelor precedente concomitent cu
17

diminuarea creanțelor sau altor active, majorarea datoriilor, amortizării sau deprecierii activelor”
[1.13, pct. 34].
– Planul general de conturi, – nomenclatorul conturilor contabile, precum și conținutul
operațiilor economice a fiecărui cont analitic. În prezentul act pentru contabilizarea creanțelor sunt
prevăzutele clasele de conturi 16 „Creanțe și avansuri acordate pe termen lung”, 22 „Creanțe
comerciale și calculate” și 23 „Alte creanțe curente” [1.7].

D

În desfășurarea procesului de activitate pot apărea creanțe compromise care urmează a fi
decontate atât în scopuri contabile, cât și în scopuri fiscale. Astfel, la decontarea, contabilizarea
și impozitarea creanțelor (datoriilor) compromise, este necesară o abordare deosebită, din aceste
considerente contabilii trebuie să țină cont în special de prevederile normative a legislației în

.M

vigoare (tabelul 1.2).

Tabelul 1.2.

Acte normative de bază care reglementează decontarea, contabilizarea și impozitarea
creanțelor compromise

№

Denumirea actului normativ

Prevederi de bază

A

1

2

Codul fiscal al R.M. nr. 1163-XII
din 24.04.1997

• Criteriile de calificare a datoriilor (creanțelor) drept
compromise în scopuri fiscale;
• modul de deducere a datoriilor (creanțelor)
compromise formate în cadrul desfășurării activității de
întreprinzător;
• modul de aplicare a TVA în cazul decontării
datoriilor (creanțelor) compromise.

ZA
Codul civil al R.M. nr. 1107-XV
din 06.06.2002

• Termenele generale și speciale de prescripție
extinctivă;
• cerințele privind suspendarea și întreruperea cursului
prescripției extinctive.

1

TE

2

Regulamentul cu privire la
determinarea obligațiilor fiscale
3 aferente impozitului pe venit,
aprobat prin Hotărârea Guvernului
R.M. nr. 693 din 11.07.2018

• Cerințele de recunoaștere a datoriilor (creanțelor)
compromise în scopuri fiscale;
• modul de impozitare a datoriilor (creanțelor)
compromise la calcularea venitului impozabil.

Regulamentul privind
• Regulile de efectuare a inventarierii creanțelor;
inventarierea, aprobat prin Ordinul
4
• modul de documentare, decontare și contabilizare a
Ministerului Finanțelor al R.M. nr.
creanțelor compromise.
60 din 29.05.2012
18

A

1

2

D

• Criteriile de calificare a creanțelor drept compromise
în scopuri contabile;
S.N.C. „Creanțe și investiții
• metodele de contabilizare a creanțelor compromise;
financiare”, aprobat prin Ordinul • procedeele de determinare și contabilizare a
5
Ministerului Finanțelor al R.M. nr. provizioanelor (corecțiilor) privind creanțele
118 din 06.08.2013
compromise;
• modul de restabilire și contabilizare a creanțelor
decontate anterior ca creanțe compromise.

.M

• Modul de înregistrare în conturile contabile a
Planul general de conturi
creanțelor compromise;
contabile, aprobat prin Ordinul
6
• caracteristica și modul de aplicare a contului de
Ministerului Finanțelor al R.M. nr.
evidență a provizioanelor (corecțiilor) privind creanțele
119 din 06.08.2013
compromise.
Sursa: Preluat din sursa [3.3]

În capitolul ce urmează vom studia modul de contabilizarea a creanțelor în cadrul entității

TE

ZA

S.R.L. „Auto Base”.
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Capitolul II. CONTABILITATEA CREANȚELOR
2.1. Contabilitatea creanțelor comerciale
Toate entitățile, care desfășoară activitate economice, intră în relații cu alte entități,
organizații, instituții, angajați și persoane fizice. Aceste relații se bazează pe diverse calcule
monetare în procesul de achiziție, producție și vânzare de produse, bunuri, lucrări sau servicii.
De asemenea, toate entitățile încearcă să vândă bunurile/serviciile cu plată imediată, dar

D

cererile concurenței le obligă să accepte plăți amânate, în urma cărora se formează.

Creanțele de la cumpărători și clienți rezultă din îndeplinirea obligațiilor contractuale de
către organizații ca urmare a unei tranzacții, la finalul căreia vânzătorul are dreptul să solicite plata.
Legăturile economice pe care o entitate le are cu cumpărătorii și clienții sunt o condiție

.M

prealabilă pentru activitățile sale, deoarece asigură buna funcționare a acesteia. Solvența entității
și starea sa financiară depind în mare măsură de starea decontărilor cu clienții. Plățile efectuate din
timp, nu integral, duc la amenzi, penalități pentru transferul întârziat al fondurilor pentru a-și plăti
datoriile. Acest lucru înrăutățește nu numai starea financiară a entității, ci și înrăutățește relațiile
cu alte entități [4.9].

Relațiile de decontare apar între persoane juridice ca urmare a tranzacțiilor comerciale

ZA

asociate cu transferul diferitelor elemente de inventar, furnizarea de servicii fără plată imediată.
Creanțele comerciale sunt sumele de bani datorate entității de către cumpărătorii care au

achiziționat produse sau servicii de la aceasta cu plată amânată.
Creanțele comerciale sunt o parte importantă a activelor circulante, numite și conturi de

primit, și au un impact direct asupra poziției numerarului și a plăților.
Deoarece creanțele reprezintă suma de deturnare a fondurilor din circulație, serviciile

financiare ale unei entități analizează cifra de afaceri, datele de scadență și lucrează cu debitorii

TE

pentru a le colecta. De obicei, perioada de scadență a creanțelor este considerată a fi o perioadă de
la 30 la 90 de zile, după care creanțele sunt considerate restante. În scopul îmbunătățirii
performanței financiare și economice a entității, reducerea duratei de returnare a creanțelor,
reducerea probabilității de pierderi, entitatea furnizor poate asigura livrarea produselor către o
organizație de asigurări sau poate atribui drepturile de creanță (cedare)).
Una dintre cele mai comune opțiuni pentru cesiunea drepturilor de creanță este vânzarea de

creanțe către o companie de factoring.
Contractul de factoring sau facturaj este un contract comercial de creditare la care participă

o societate specializată (societate bancară sau o instituție financiară specializată) în încasarea de
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facturi, denumită factor, și o societate comercială furnizoare de produse sau servicii, denumită
aderent [4.3].
Aderentul urmărește să-și încaseze prețul facturilor înainte de termenul de scadență, iar
factorul urmărește să obțină un beneficiu, de regulă un anumit procent din facturile pe care le
decontează în avans. În activitatea de factoring ia parte și beneficiarul (clientul) care va fi notificat
că trebuie să plătească factura la scadență factorului. Companiile de factoring se mai ocupă și de

D

administrarea și managementul facturilor clienților, precum și de asigurări împotriva riscurilor de
neplată a debitorilor.

.M

Creanțe comerciale

Suma așteptată să fie încasată în legătură
cu livrările în credit sau plata în rate

Suma datorată entității de către persoanele
fizice/juridice ca urmare a unei tranzacții de
vânzare în condiții obișnuite, respectând condițiile:

ZA

Contractul este încheiat pentru furnizarea
de active nefinanciare

Scopul contractului - utilizarea în scopuri
proprii a activului non-profit
În decontările stabilite de contract nu
există nici un efect de credite comerciale

Figura 2.1. Definirea creanțelor comerciale

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [2.3, pag. 142].

În prezent, entitățile aleg forma de plată atunci când plătesc pentru bunurile livrate. La

TE

efectuarea decontărilor, pot fi utilizate forme de plată în numerar și non-numerar.
Entitatea, în conformitate cu legislația în vigoare, are dreptul [1.6, art.6]:
 să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10000 de

lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100000 de lei lunar;
 să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100000 de lei pentru

fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate;
Deci, decontările în numerar se fac în intervalul de până la 10000 de lei pentru o operațiune,

prin urmare, acest formă de plată nu este pe deplin convenabilă, deoarece limitează suma de plată
a fondurilor în cadrul contractelor încheiate. Cea mai convenabilă este forma de plată fără numerar,
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deoarece nu are restricții de plată. Plățile fără numerar trebuie efectuate numai prin intermediul
instituțiilor financiare, în care sunt deschise conturile de decontare corespunzătoare. Această
procedură prevede transferul de fonduri din contul curent și trimiterea diverselor documente către
o altă bancă pentru completarea relațiilor economice (facturi etc.), conform condițiilor
contractuale.
Decontări folosind un ordin de plată.
Decontări prin acreditiv.

D

Formele de plăți fără numerar utilizate sunt următoarele:

Decontări prin comenzi de colectare sau încasare.
Plăți prin carnetele de cecuri.

.M

Decontări de debit direct.

Decontări sub formă de transfer electronic de bani.

Documentele de decontare în implementarea acestor forme de plată sunt:
ordine de plată;
scrisori de credit;
cecuri;

ZA

cereri de plată;
ordine de numerar.

Reieșind din cele expuse mai sus, rezultă că la contabilizarea decontărilor cu furnizorii,

cumpărătorii și clienții stau un șir de sarcini (figura 2.1.).
Principalele sarcini a contabilității creanțelor
comerciale

TE

formarea informațiilor
complete și fiabile
despre starea
decontărilor cu
cumpărătorii și
clienții, care este
necesară pentru
utilizatorii interni și
externi ai situațiilor
financiare;

controlul
asupra
stării

creanțelor;

controlul
asupra
respectării
formelor de
plată
stabilite în
contractele
cu clienții;

concilierea la timp a
decontărilor cu
debitorii pentru a
exclude datoriile
restante

Figura 2.2. Principalele sarcini a contabilității creanțelor comerciale
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [4.9]
22

Pentru a generaliza informația cu privire la existența, apariția și achitarea creanțelor cu o
durată de până la un an, legate de decontările cu cumpărătorii și clienții pentru bunurile livrate,
serviciile prestate, lucrările executate precum și avansurile acordate, în Planul general de conturi
contabile actual sunt prevăzute următoarele conturi din grupa 22 „Creanțe comerciale și
calculate” [1.9]:
221 „Creanțe comerciale”,

223 „Creanțe ale părților afiliate”,
224 „Avansuri acordate curente”.

D

222 „Corecții (provizioane) privind creanțele compromise”,

În cadrul conturilor de evidență a creanțelor comerciale se pot deschide subconturi existente

.M

în Planul general de conturi contabile, precum și conturi de gradul III pentru fiecare cumpărător
sau beneficiar în scopul evidenței analitice.

Tabelul 2.1

Reflectarea înregistrărilor la contul 221 „Creanțe comerciale”
Debit

Credit

 Încasarea creanțelor comerciale;

ZA

 Înregistrarea creanței cumpărătorilor și  Trecerea în cont a avansurilor primite anterior în contul

clienților

la

valoarea

de

livrare

a stingerii creanțelor comerciale;

produselor și mărfurilor vândute, precum  Valoarea mărfurilor vândute, returnate de către
și a serviciilor prestate, inclusiv TVA și cumpărători și a sumelor de reducere a prețurilor lor;

accize, în condițiile amânării plății;

 Stingerea creanțelor pe seama datoriilor față de furnizori

 Diferențele favorabile de curs valutar și antreprenori (în cazul efectuării decontărilor prin
aferente creanțelor în valută străină la compensarea cererilor reciproce);
finele perioadei de gestiune;

 Anularea creanțelor comerciale dubioase pe seama

TE

 Diferențele de sumă privind creanțele provizioanelor privind creanțele dubioase;
comerciale aferente contractelor în valută  Diferențele de curs valutar și de sumă nefavorabile
străină.

aferente creanțelor în valută străină la finele perioadei de
gestiune.

Sursa: Elaborat de autor în baza Planului general de conturi contabile [1.9]

Creanțele comerciale pot fi divizate în creanțe ale debitorilor din țară și creanțe ale

debitorilor din străinătate, entitatea „Auto Base” S.R.L. operează doar cu debitori locali.
Evidența analitică a creanțelor comerciale la entitate se ține pe fiecare debitor în parte.
La „Auto Base” S.R.L. prestarea serviciilor vânzarea mărfurilor, în urma cărora apar
23

creanțele comerciale, se efectuează în baza următoarelor documente:
- Factură fiscală;
- Act de îndeplinire a lucrărilor;
- Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- Ordin de plată;
În contabilitatea entității creanțele comerciale se reflectă ținând cont de formele de achitare


pe seama avansurilor primite;



contra numerar;



prin compensare reciprocă.

D

posibile, și anume:

.M

De asemenea, la entitatea „Auto Base” S.R.L. creanțele comerciale curente sunt constatate
la momentul livrării mărfurilor prestării serviciilor, când are loc transmiterea dreptului de
proprietate asupra acestora către cumpărător. În urma livrării mărfurilor și a prestării de servicii
efectuate în baza contractelor comerciale semnate cu clienții, se întocmește și prezintă spre plată
debitorului factura fiscală. Informația din factura fiscală eliberată clientului este trecută în
Registrul de evidență a livrărilor, care se întocmește lunar și include informația cu privire la: data

ZA

întocmirii și numărul documentului în baza căruia se face înregistrarea; denumirea și codul fiscal
al debitorului; valoarea fără TVA a livrărilor (serviciilor); suma TVA și valoarea totală, inclusive
TVA.

Factura

TE

fiscală

Registrul de

Forma T.V.A. 12
(Anexa nr.2

la Declarația privind T.V.A.)

evidență a
livrărilor

Plata:
Extras din
cont bancar;

Registrele de evidență

Dispoziție de

sintetică a creanțelor

încasare;

comerciale

Figura 2.3. Perfectarea documentară și declararea a operațiilor aferente creanțelor
comerciale

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din cadrul entității „Auto Base” S.R.L.

Conținutul operațiilor economice desfășurate în cadrul entității „Auto Base” S.R.L. reflectate

în debitul și creditul contului 221 „Creanțe comerciale” pot fi ilustrate prin următoarele exemple.
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Entitatea „Auto Base” S.R.L. la data de 14.11.2020 a încheiat un contract de comision
Nr.1401-1-21, obiectul contractului constituind căutarea și intermedierea de către Comisionar a
unui contract de vânzare a autovehiculului (anexa 3). La data de 02 decembrie 2020, a fost vândut
automobilul, și entitatea „Auto Base” S.R.L., pentru comisionul perceput a eliberat factura fiscală
EAA 003879125 din 02.12.2020 în sumă de 12000,00 lei, inclusiv TVA. Plata pentru servicii a fost
efectuată prin transfer. În contabilitatea „Auto Base” S.R.L. au fost reflectate următoarele

D

înregistrări contabile:

1. Reflectarea veniturilor din livrarea mărfurilor în baza facturii fiscale EAA 003879125
din 02.12.2020 (anexa 4) și fișa contului 2211 „Creanțe comerciale în țară” (anexa 5):

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale în țară”

.M

– 10000,00 lei,

Credit contul 611 „Venituri din vânzări”, subcontul 6113 „Venituri din prestarea
serviciilor”

– 10000,00 lei;

2. Reflectarea sumei TVA aferentă livrării mărfurilor în baza facturii fiscale EAA
003879125 din 02.12.2020 (anexa 4) și fișa contului 2211 „Creanțe comerciale în țară” (anexa 5):

ZA

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale în țară”
– 2000,00 lei,

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată”

– 2000,00 lei;

3. La stingerea creanței s-a efectuat formula contabilă în baza dispoziției de încasare

numărul 6 din 02.12.2020 (anexa 6) și fișa contului 2211 „Creanțe comerciale în țară” (anexa 5):
Debit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 2421 „Numerar la

conturi nelegat”

– 12000,00 lei,

TE

Credit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale în țară”
– 12000,00 lei.

Entitatea „Auto Base” S.R.L. la data de 24 decembrie 2020 a vândut mărfuri către persoane

fizice, în valoare de 10500,00 lei, inclusiv T.V.A., în baza condițiilor contractului nr. 25/12 - 2020

(anexa 7). Plata pentru mărfuri a fost efectuată în casieria entității. În contabilitatea „Auto Base”

S.R.L. au fost reflectate următoarele înregistrări contabile:
1. Reflectarea veniturilor din livrarea mărfurilor în baza contractului de vânzare –

cumpărare nr. 25/12-2020 (anexa 7) și fișa contului 2211 „Creanțe comerciale în țară” (anexa 8):
Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale în țară”
– 8750,00 lei,
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Credit contul 611 „Venituri din vânzări”, subcontul 6112 „Venituri din vânzarea
mărfurilor”

– 8750,00 lei;

2. Reflectarea veniturilor din livrarea mărfurilor în baza contractului de vânzare –
cumpărare nr. 25/12-2020 (anexa 7) și fișa contului 2211 „Creanțe comerciale în țară” (anexa 8):
Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale în țară”
– 1750,00 lei,

D

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”

– 1750,00 lei;

3. La stingerea creanței s-a efectuat formula contabilă în baza dispoziției de încasare
numărul 96 din 24.12.2020 (anexa 9) și fișa contului 2211 „Creanțe comerciale în țară” (anexa 8):

.M

Debit contul 241 „Casa”, subcontul 2411 „Casa în monedă națională”

– 10500,00 lei,

Credit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2211 „Creanțe comerciale în țară”
– 10500,00 lei.

La entitatea „Auto Base” S.R.L. nu practică activitatea de export, din aceste considerente
vom studia acest aspect în baza unui exemplu convențional.

Exemplu convențional. Să admitem că, în baza condițiilor contractuale dintre entitatea

ZA

ICS „Auto Base” S.R.L. și clientul străin, la data de 22.12.2020 s-a emis incoice-ul în baza căruia
entitatea ICS „Auto Base” S.R.L. a livrat mărfuri în valoare de 2500 EUR. Plata s-a efectuat în
avans la data de 30.11.2020. Cursul BNM la data efectuării plății a fost de 20,5541 lei iar la data

efectuării exportului de 20,9552 lei. În contabilitatea ICS „Auto Base” S.R.L. tranzacțiile
efectuate au generat următoarele înregistrări contabile:
1. La primirea avansului pentru mărfuri ce urmează a fi livrate (2500,00 EUR x 20,5541):
Debit contul 243 „Conturi curente în valută străină”, subcontul 2431 „Numerar la conturi

în țară”

– 51385,25 lei,

TE

Credit contul 523 „Avansuri primite curente”, subcontul 5232 „Avansuri primite din

străinătate”

– 51385,25 lei;

2. La reflectarea veniturilor din livrarea mărfurilor în ziua exportului (2500,00 EUR x

20,9552):

Debit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2212 „Creanțe comerciale din

străinătate”

– 52388,00 lei,

Credit contul 611 „Venituri din vânzări”, subcontul 6112 „Venituri din vânzarea

mărfurilor”

– 52388,00 lei;

3. La stingerea creanței din contul avansului primit se va efectua formula contabilă:
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Debit contul 523 „Avansuri primite curente”, subcontul 5232 „Avansuri primite din
străinătate”

– 51385,25 lei,

Credit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2212 „Creanțe comerciale din
străinătate”

– 51385,25 lei;

4. La diferența de curs nefavorabilă înregistrată (2500,00 EUR x (20,5541 – 20,9552):
Debit contul 722 „Cheltuieli financiare”, subcontul 7224 „Cheltuieli din diferențe de curs
– 1002,75 lei;

D

valutar”

Credit contul 221 „Creanțe comerciale”, subcontul 2212 „Creanțe comerciale din
străinătate”

– 1002,75 lei.

În activitatea oricărei entități din anumite motive fie întemeiate, fie mai puțin întemeiate pot

.M

apărea creanțe ale entităților, creanțe aferente bugetului, avansurilor acordate, ale personalului etc.
al căror termen de plată a expirat. În literatura de specialitate, astfel de creanțe se numesc creanțe
compromise.

Calificările creanțelor compromise se bazează în mare măsură pe dispozițiile C.C., care prin
prisma art. 391 al. (1) și (2) stabilesc că perioada generală în care o persoană poate apăra dreptul
încălcat prin depunerea unei cereri la instanță este de 3 ani. În același timp, art. 393 alin. (1) din

ZA

C.C. stabilește că modificarea termenului de prescripție pentru încetarea creanței sau a metodei de
calcul sau prin renunțarea la dreptul de a se referi la prescripție este invalidă.
Pentru a identifica creanțele compromise, entitatea ar trebui să revizuiască [3.1, pag. 50]:
• valoarea creanțelor, dobânzilor și amenzilor;
• baza pentru determinarea creanțelor și termenul de prescripție (documente care confirmă

recunoașterea sau nerecunoașterea creanțelor);

• acțiunile debitorilor care afectează cursul termenului de prescripție;
• circumstanțe (evenimente) care suspendă expirarea termenului de prescripție;

TE

• circumstanțe (evenimente) care duc la imposibilitatea satisfacerii cererilor, inclusiv

deciziile relevante ale organelor de stat;
• măsurile luate de entitate pentru încasarea creanțelor;
• documente care au oficializat măsurile luate.
La baza decontării creanțelor cu termenul de prescripție expirate, sunt întocmite mai multe

acte (figura 2.4).

În cazul în care documentele prevăzute de Regulamentul de inventar nu sunt pregătite,

entitatea riscă să fie supusă sancțiunilor în conformitate cu Codul contravențional, care prevede
următoarele: „Neîndeplinirea cerințelor privind utilizarea în evidența analitică și sintetică a
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formularelor stabilite în actele normative în vigoare, precum și nerespectarea modalității de
efectuare a inventarierii se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale aplicată
persoanei cu funcție de răspundere” [1.2, art. 295 alin. (9)].
ordinul (decizia)
conducătorului

D

notele informative

Documente
confirmative
pentru
decontarea
creanțelor

actul respectiv al
instanței de
judecată zile

.M

lista de inventariere
a creanțelor și
datoriilor formularul
INV-10

registrul de
verificare a
rezultatelor
inventarierii

procesul-verbal al
comisiei de
inventariere zile

ZA

Figura 2.4. Documente confirmative pentru decontarea creanțelor compromise
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [3.1, pag. 50]

Evidența analitică a creanțelor compromise se ține pe fiecare debitor și creanță decontată în

baza următoarelor informații de bază:
 denumirea debitorului;

 numărul și data documentului în baza căruia au fost constatate creanțele;
 mărimea creanțelor compromise decontate;

TE

 numărul și data documentului, în baza căruia a fost luată decizia privind decontarea

creanțelor compromise.
Conform SNC „Creanțe și investiții financiare”, creanțele compromise pot fi contabilizate

prin [1.11, pct. 37 - 41]:
1) Metoda directă – creanțele compromise se decontează la cheltuieli curente în perioada

de gestiune în care au fost recunoscute drept compromise.
2) Metoda corecțiilor (provizioanelor) – poate fi aplicată pentru ajustarea creanțelor

comerciale. Corecțiile se constituie pe măsura vânzării bunurilor sau prestării serviciilor în
termenele prevăzute de politicile contabile (lunar, trimestrial, anual) și se contabilizează ca
majorare concomitentă a cheltuielilor curente și corecțiilor privind creanțele compromise.
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Mărimea corecțiilor privind creanțele compromise poate fi determinată:
a) pe fiecare creanță reieșind din mărimea absolută a creanțelor compromise;
b) pe grupe de creanțe în funcție de termenul de achitare expirat al acestora;
c) pe creanțe în totalitate reieșind din volumul vânzărilor nete în perioada raportată și cota
pierderilor aferente creanțelor compromise;
d) în alt mod prevăzut în politicile contabile.

D

Astfel, metoda decontării creanțelor compromise, precum și modul de constituire a
provizioanelor se selectează de către fiecare entitate de sine-stătător și se reflectă în politicile
contabile ale acesteia.

Metode de casare a creanțelor compromise

Metoda provizioanelor pct. 40 din S.N.C. „Creanțe și
investiții financiare” (pentru creanțele comerciale)

.M

Metoda directă pct. 38 din S.N.C.
„Creanțe și investiții financiare”

pe fiecare
creanță
reieșind din
mărimea
absolută a
creanțelor
compromise

TE

ZA

Formule contabile:
1) decontarea creanțelor comerciale,
creanțelor părțile afiliate:
• Dt 712 Ct 221, 223;
2) decontarea creanțele bugetului,
creanțelor personalului, creanțelor
privind veniturile din utilizarea de către
terți a activelor entității, creanțelor
privind asigurările, precum și a altor
creanțe:
• Dt 714 Ct 224, 225. 226, 231, 233,
234 etc.
Creanțele compromise decontate nu se
anulează, ci se reflectă în contul
extrabilanțier 919 „Creanțe compromise
decontate”. În debitul acestui cont se
înregistrează suma creanțelor
compromise decontate, iar in credit suma creanțelor compromise încasate de
la debitor sau anulate la expirarea
termenului stabilit de entitate în
politicile contabile (de regulă, 5 ani).
Aceasta măsură este necesară pentru
urmărirea posibilității de încasare a
creanțelor decontate în cazul
îmbunătățirii situației financiare a
debitorilor.

pe
grupe
de
creanțe
în
funcție
de
termenul de
achitare
expirat
al
acestora

pe creanțe
în totalitate
reieșind din
volumul
vânzărilor
nete în
perioada de
gestiune și
cota
pierderilor
aferente
creanțelor
compromise

în alt mod
prevăzut în
politicile
contabile
(pct. 41 din
S.N.C.
„Creanțe și
investiții
financiare”)

Formule contabile:
1) constituirea provizioanelor privind creanțele
compromise:
• Dt 712: Ct 222
2) decontarea pe seama provizioanelor constituite a
creanțelor compromise:
• Dt 222; Ct 221, 223.

Figura 2.5. Metode de casare a creanțelor compromise
Sursa: Preluat de autor din sursa [3.1, pag 51]

Pentru constituirea și utilizarea provizionului privind creanțele compromise este destinat
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contul 222 „Corecții (provizioane) privind creanțele compromise”. Acesta este un cont de pasiv
(rectificativ).
Tabelul 2.3
Reflectarea înregistrărilor la contul 222 „Corecții (provizioane) privind creanțele
compromise”
În creditul contului 222 se înregistrează

utilizarea/anularea provizionului

constituirea/majorarea provizionului privind

privind creanțele compromise în corespondență:

creanțele compromise în corespondență:

- 221 „Creanțe comerciale”,

precedenți”,

-

221 „Creanțe comerciale”,

-

331 „Corecții ale rezultatelor anilor

.M

- 331 „Corecții ale rezultatelor anilor
- 612 „Alte venituri din activitatea

precedenți”
-

operațională”.
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În debitul contului 222 se înregistrează

712 „Cheltuieli de distribuție”.

Sold final: este creditor și reprezintă suma provizionului privind creanțele compromise
determinată în conformitate cu standardele de contabilitate

ZA

Sursa: Elaborat de autor în baza planului general de conturi contabile [1.9]
Deoarece la entitatea „Auto Base” S.R.L. în perioada studiată nu au fost astfel de situații,

autorul va studia un așa caz în baza unui exemplu convențional.
Exemplu convențional. Să admitem că la 10 februarie 2020 entitatea „Auto Base” S.R.L.

a prestat servicii entității „Global” S.R.L. în valoare de 12500,00 lei. Termenul de achitare
conform contractului – 30 aprilie 2020. Creanțele nu au fost achitate în termenul stabilit din
motivul insolvabilității cumpărătorului. Conform politicilor contabile entitatea „Auto Base”
S.R.L. la contabilizarea creanțelor compromise aplică metoda provizioanelor și calculează
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mărimea acestora pe fiecare creanță reieșind din mărimea absolută a creanțelor compromise. În
baza datelor din exemplu, în contabilitatea entității „Auto Base” S.R.L. la data raportării în baza
Procesului-verbal al comisiei de inventariere și a notei informativă se întocmesc formulele
contabile la constituirea provizioanelor privind creanțele compromise:
Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuție” subcontul 7127 „Cheltuieli privind creanțele

comerciale compromise”
Credit contul 222 „Corecții (provizioane) privind creanțele compromise”

– 12500,00 lei,
– 12500,00 lei.

La închiderea anului de gestiune și ca etapă premergătoare întocmirii situațiilor financiare
are loc întocmirea Balanței de verificare (anexa 10) și completarea Cărții mari (anexa 11) în
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baza cărora are loc verificarea tuturor tranzacțiilor aferente creanțelor comerciale.
Conform Regulilor metodologice de contabilitate, orice creanțe de la părți afiliate, inclusiv
comerciale, sunt alocate și reflectate în contabilitate separat datorită relațiilor specifice care apar
între ele. Pentru a rezuma informații despre prezența, înregistrarea și plata creanțelor curente de la
părți afiliate (entităților-fiice, asociate), contul destinat este 223 „Creanțe ale părților afiliate”.
Acesta este cont este de activ, în debitul căruia se reflectă apariția creanțelor părților afiliate, în

afiliate la finele perioadei de gestiune.

D

credit – achitarea acestora. Soldul contului este debitor și arată suma creanțelor curente ale părților
Subconturile deschise la acest cont sunt determinate de tipul părților legate [1.9]:
2231 „Creanțe ale părților afiliate în țară”,
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2232 „Creanțe ale părților afiliate din străinătate”,
2233 „Alte creanțe ale părților afiliate”.

Evidența sintetică la acest cont este similară cu contul 221 „Creanțe comerciale”. Evidența
analitică a creanțelor ale părților afiliate se ține pe fiecare debitor precum și pe termene de
înregistrare.

La achiziționarea de materiale, bunuri, furnizorul poate solicita plata acestora înainte de

ZA

livrare sub forma unui avans. Pentru a contabiliza avansurile curente furnizate furnizorilor,
contractanților, altor creditori pentru bunuri, materiale și alte active sau servicii furnizate, precum
și pentru plata produselor, lucrărilor primite de la clienți ca finalizare parțială a acestora, pentru o

perioadă care nu depășește un an, este prevăzut contul de activ 224 „Avansuri acordate curente”.

În debitul contului se reflectă sumele avansurilor acordate curente, iar în credit – sumele
avansurilor înregistrate pentru stingerea datoriilor față de furnizor, anulate sau restituite.
La contul 224 „Avansuri acordate curente” pot fi deschise următoarele subconturi [1.9]:
 2241 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale”;

TE

 2242 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”;
 2243 „Avansuri acordate pentru stocuri”;
 2244 „Alte avansuri acordate curente”.
În continuare în baza materialelor entității S.R.L. „Auto Base” vom examina reflectarea

avansurilor acordate în țară în evidența contabilă.
În baza contractului de locațiune numărul 8 din 20 decembrie 2019 (anexa 12) entitatea

S.R.L. „Auto Base” a efectuat plata în avans pentru serviciile de locațiune. La data de 31.12.2020
a primit factura fiscală pentru serviciile de locațiune II 0584457 (anexa 13). În contabilitate au
fost întocmite următoarele înregistrări contabile:
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1. La acordarea avansului în contul serviciilor de locațiune, în baza cartelei contului
2244 „Alte avansuri acordate curente” (anexa 14):
Debit contul 224 „Avansuri acordate curente”, subcontul 2241 „Alte avansuri acordate
– 6000,00 lei,

curente”

Credit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 2421 „Numerar la
– 6000,00 lei;

conturi nelegat”

D

2. Înregistrarea serviciilor de locațiune, în baza facturii fiscal II 0584457 (anexa 13) și a
cartelei contului 5211 „Datorii comerciale în țară” (anexa 15):

Debit contul 712 „Cheltuieli de distribuție”, subcontul 7129 „Alte cheltuieli de distribuție”
– 6000,00 lei,
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Credit contul 521 „Datorii comerciale”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în țară”

– 6000,00 lei;

3. La trecerea în cont a sumelor avansului acordat anterior în achitarea datoriilor față de
furnizor în baza cartelei contului 2241 „Alte avansuri acordate curente” (anexa 14) și a cartelei
contului 5211 „Datorii comerciale în țară” (anexa 15):

Debit contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „Datorii comerciale în

ZA

țară”

– 6000,00 lei,

Credit contul 224 „Avansuri acordate curente”, subcontul 2241 „Avansuri acordate în

țară”

– 6000,00 lei.

La încheierea perioadei de gestiune și ca etapă premergătoare întocmirii situațiilor financiare

are loc întocmirea Balanței de verificare (anexa 16) și completarea Cărții mari (anexa 17) în
baza cărora are loc verificarea tuturor tranzacțiilor aferente creanțelor comerciale.
În baza materialului studiat în cadrul entității „Auto Base” S.R.L. aferent contabilității

creanțelor comerciale, autorul a constat că reflectarea acestora se efectuează în conformitate cu
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legislația normativă și legislativă în vigoare. În continuare vom studia aspectele contabilizării
creanțelor privind decontările cu bugetul.

2.2. Contabilitatea creanțelor privind decontările cu bugetul
Decontările cu bugetul de stat sunt specifice datorită reglementării normative a procedurii
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de determinare și rambursare a creanțelor și datoriilor la buget. Relațiile bugetare ale unei companii
sunt numeroase și variate, astfel încât calculele bugetare sunt prezentate în conturi separate pentru
datorii și creanțe.
Creanțele față de buget apar ca urmare a plății în avans a impozitelor și taxelor către buget.
Conform S.N.C. „Creanțe și investiții financiare” în componența creanțelor bugetului intră:
„impozitele și taxele achitate în avans/rate, sumele plătite în plus la buget, diferența dintre suma
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TVA trecută în cont și calculată, suma TVA aferentă avansurilor primite, impozitele indirecte spre
restituire, alte creanțe ale bugetului în conformitate cu legislația în vigoare” [1.11, pct. 27].

„Creanțele bugetului se contabilizează ca majorare a creanțelor și diminuare a numerarului

.M

sau majorare a datoriilor curente” [1.11, pct. 28]

Creanțe privind impozitul pe venit

Creanțe privind taxa pe valoarea
adăugată

Creanțe ale

Creanțe privind accizele

ZA

bugetului

Creanțe privind alte impozite și
taxe

Alte creanțe ale bugetului

TE

Figura 2.6. Clasificarea creanțelor față de buget
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.9]

Pentru a rezuma informațiile despre disponibilitatea, înregistrarea și plata creanțelor privind

decontările cu bugetul, cuvenite entității de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația actuală,
se utilizează contul de activ 225 „Creanțe ale bugetului”. În debitul contului se înregistrează
avansurile plătite la buget în conformitate cu impozitele stabilite de legislație, precum și sumele
plătite suplimentar / în avans la buget și diferențele dintre sumele de T.V.A. plătite și primite, în
credit - sumele luate în considerare pentru achitarea datoriilor în perioadele de gestiune curente
sau ulterioare, precum și plățile în avans returnate din buget. Soldul contului este debitor și
reprezintă datoria bugetară către entitate la sfârșitul perioadei de gestiune [1.7].
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La contul 225 „Creanțe ale bugetului” conform planului general de conturi contabile, pot fi
deschise următoarele subconturi [1.9]:
 2251 „Creanțe privind impozitul pe venit”,
 2252 „Creanțe privind taxa pe valoarea adăugată”,
 2253 „Creanțe privind accizele”,
 2255 „Alte creanțe ale bugetului”
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 2254 „Creanțe privind alte impozite și taxe”,
Pentru a acumularea informației despre sumele impozitului pe venit, accizele care urmează
să fie rambursate, T.V.A. aferente activelor materiale și serviciilor achiziționate de entitate, dar
care nu sunt obligatorii pentru contabilitate până când nu sunt îndeplinite condițiile stipulate în

.M

contract, sau conform legislației în vigoare, este prevăzut contul 232 „Creanțe preliminate”
subcontul 2321 „Creanțe preliminate privind decontările cu bugetul”. Contul 232 „Creanțe
preliminate” este un cont de activ. Debitul contului reflectă sumele de T.V.A., impozitul pe venit,
accize acumulate, surse prevăzute în buget și în credit, pe măsură ce apare dreptul de trecere în
cont, acestea sunt luate în considerare la decontările cu bugetul, în ceea ce privește plățile din
conturile de trezorerie. Soldul contului este unul debitor și reprezintă sumele impozitului pe venit,
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T.V.A., accize, alocațiilor bugetare neutilizate plătite și / sau calculate cumpărătorilor la sfârșitul
perioadei de gestiune.

Evidența analitică a creanțelor curente privind decontările cu bugetul la „Auto Base” S.R.L.

se ține pe feluri de impozite, plăți și termenele de recuperare a acestora din buget.
Conform prevederilor C.F., contribuabilii impozitați conform regimului standard de

impozitare, sunt obligați să achite, nu mai târziu de 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie și 25
decembrie ale anului fiscal, sume egale cu 1/4 din suma calculată drept impozit, ce urmează a fi
plătit pentru anul respectiv [1.3, art. 84].
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Suma impozitului pe venit plătibil în rate este egală cu valoarea impozitului din venitul

impozabil planificat, adică se așteptat să fie obținut în perioada financiară 2020. Suma venitului
impozabil prognozat este determinată de entitate în mod independent la începutul anului financiar

din venitul și cheltuielile planificate și prevederile C.F. în partea aferentă determinării obiectului
impozabil. La determinarea impozitului pe venit în rate în funcție de indicatorii prognozați ai
anului financiar curent, este permisă o marjă de eroare de până la 20% în comparație cu valoarea
datoriei fiscale efective, din care nu vor fi aplicate penalități pentru neplata impozitul pe venit
aplicat în rate.
În cazul apariției anumitor factori, ce pot influența micșorarea sau majorarea obligației
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fiscale efective privind impozitul pe venit, contribuabilul poate să revadă mărimea prognozată a
impozitului pe venit către fiecare termen de achitare a impozitului pe venit în rate.
La data de 29 octombrie 2020 entitatea „Auto Base” S.R.L. a achitat în avans impozitul pe
venit din activitatea de întreprinzător în sumă de 4000,00 lei, în baza ordinului de plată numărul
485 din 29.10.2020 (anexa 18). În contabilitatea au fost efectuate următoarele înregistrări
contabile în baza fișei contului 2251 „Creanțe privind impozitul pe venit” (anexa 19):
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Debit contul 225 „Creanțe ale bugetului” subcontul 2251 „Creanțe privind impozitul pe
venit”

– 4000,00 lei,

Credit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 2421 „Numerar la
– 4000,00 lei.

conturi nelegat”

.M

Deoarece pentru perioada fiscală a anului 2020, entitatea „Auto Base” S.R.L. în urma
calculelor anticipate, a determinat că au să fie pierderi, cauza principală fiind situația de urgență
instaurată în perioada 17.03.2020 – 15.05.2020 prin H.G. nr. 55 din 17.03.2020. Din aceste
considerente pentru perioada anului de gestiune 2020, nu va fi calculat impozitul pe venit din
activitatea de întreprinzător, astfel va rămâne sold la contul 2251 „Creanțe privind impozitul pe
venit”, care va fi ulterior utilizat în alte perioadele fiscale următoare. La trecerea în cont a sumelor
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avansurilor privind impozitul pe venit, se va întocmi formula contabile:

Debit contul 534 „Datorii față de buget” subcontul 5341 „Datorii privind impozitul pe

venit”

– 4000,00 lei,

Credit contul 225 „Creanțe ale bugetului” subcontul 2251 „Creanțe privind impozitul pe

venit”

– 4000,00 lei.

De asemenea, la entitatea „Auto Base” S.R.L. în contabilitate se verifică corespunderea

informației din contabilitate cu datele de la inspectoratul fiscal de stat în baza contului curent
generalizat (pentru toate impozitele și taxele) sau contul curent detaliat (pe fiecare tip de impozit
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sau taxă de stat). Astfel, dacă contrapunem informația din contul curent detaliat „Impozit pe
venitul obținut din activitatea de întreprinzător” (anexa 20) și balanța de verificare a contului
2251 „Creanțe privind impozitul pe venit” (anexa 21), observăm că la ea entitatea „Auto Base”
S.R.L. datele privind creanțele față de buget și anume creanțele privind impozitul pe venit din
activitatea de întreprinzător, coincid cu datele de la bugetul de stat.
La începutul anului de gestiune 2020, la entitatea analizată a fost T.V.A. spre deducere (suma

T.V.A. din procurări a depășit suma T.V.A. din vânzări în luna decembrie 2019), astfel la suma
depășirii a fost întocmită formula contabilă:
Debit contul 225 „Creanțe ale bugetului” subcontul 2252 „Creanțe privind taxa pe valoarea
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adăugată”

– 19245,55 lei,

Credit contul 534 „Datorii față de buget” subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”

– 19245,55 lei.

La începutul anului de gestiune 2020, suma a fost trecută la contul 5344 „Datorii privind
taxa pe valoarea adăugată” (anexa 22):
Debit contul 534 „Datorii față de buget” subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
– 19245,55 lei,
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adăugată”

Credit contul 225 „Creanțe ale bugetului” subcontul 2252 „Creanțe privind taxa pe
valoarea adăugată”

– 19245,55 lei.

La închiderea anului de gestiune și ca etapă premergătoare întocmirii situațiilor financiare

.M

are loc întocmirea Balanței de verificare la contul 225 (anexa 23) și completarea Cărții mari
(anexa 24) în baza cărora se verifică toate tranzacțiile cu bugetul prin contrapunerea cu informația
din „Contul curent al contribuabilului”.

În urma studiului efectuat cu privire la creanțe privind decontările cu bugetul în cadrul
entității „Auto Base” S.R.L. autorul vrea să precizeze că, contabilitatea acestora la entitatea în
cauză se duce conform normelor legislative. În paragraful ce urmează vom studia și prezenta

ZA

contabilitatea creanțelor personalului la S.R.L. „Auto Base”.

2.3. Contabilitatea creanțelor personalului

Creanțele personalului cuprind: avansurile acordate în contul salariului, sumele acordate

titularilor de avans, creanțele privind recuperarea prejudiciului material, alte creanțe ale
personalului [3.2, pag. 40, 1.11, pct. 29].
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Relațiile de decontare ca apar între entitate și personalul acesteia, au un rol destul de

important și cuprinde variate aspecte.
Creanțele personalului se contabilizează [3.2, pag. 40]:
 privind avansurile acordate în contul salariului – ca majorare a creanțelor personalului

și diminuare a numerarului.
 privind sumele acordate titularilor de avans – ca majorare a creanțelor personalului și

diminuare a numerarului [1.11, pct. 31].
 privind recuperarea prejudiciului material – ca majorare concomitentă a creanțelor și

veniturilor sau datoriilor curente.
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Creanțe ale titularilor de avans

Creanțe privind recuperarea
prejudiciului material
Creanțe ale personalului

D

Creanțe privind împrumuturile
acordate personalului

Alte creanțe ale personalului

.M

Figura 2.7. Clasificarea creanțelor personalului entității
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.9]

În conformitate cu politicile contabile, ținând cont de pragul de semnificație suma
prejudiciului material care urmează a fi recuperat în perioadele viitoare poate fi înregistrată
ca venituri anticipate cu decontarea ulterioară la venituri curente [1.11, pct. 32].
Creanțele curente ale personalului sunt reflectate în evidența contabilă cu ajutorul contului

ZA

de activ 226 „Creanțe ale personalului”. În debitul contului se înregistrează creanțelor curente
ale personalului față de entitate, iar în credit – stingerea lor. Soldul contului este debitor și indică
datoriile personalului față de entitate la finele perioadei de gestiune. În funcție de tipul creanței, la
contul 226 „Creanțe ale personalului”, pot fi deschise subconturile respective [1.9]:
 2261 „Creanțe ale titularului de avans”;
 2262 „Creanțe privind recuperarea daunei materiale”;
 2263 „Creanțele privind împrumuturile acordate personalului”;
 2264 „Alte creanțe ale personalului”.
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La S.R.L. „Auto Base” evidența analitică a creanțelor personalului se ține pe fiecare debitor,

pe felul de creanțe, pe termenul de apariție și de achitare a acestora.
Titularul de avans este lucrătorul entității care a primit avans pentru a acoperi anumite

cheltuieli în numele entității.
Avansurile eliberate titularilor pentru decontare în linii generale se utilizează la:
acoperirea cheltuielilor legate de deplasări,
procurarea materialelor și mărfurilor,
acoperirea cheltuielilor de transport și aprovizionare.
Modul de efectuare a deplasărilor și de recuperare a cheltuielilor suportate este reglementat
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de Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din R.M. aprobat prin H.G. nr. 10
din 05.01.2012 [1.7].
Tabelul 2.4.
Reflectarea înregistrărilor la contul 226 „Creanțe ale personalului”

D

În creditul contului 226 se reflectă:
 Achitarea datoriilor față de alte entități și
persoane pe seama avansurilor acordate anterior
titularilor de avans;
 Diminuarea creanțelor titularilor de avans
majorate eronat în anii precedenți;
 Restituirea prin numerar a avansurilor
neutilizate sau utilizate contrar destinației;
 Reținerea din salariile angajaților a avansurilor
neutilizate și nerestituite de către aceștia;
 Decontarea creanțelor titularilor de avans pe
seama entității în cazul iertării datoriei,
incapacității de plată a angajatului etc.;
 Decontarea creanțelor personalului privind
recuperarea prejudiciului material.

ZA
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În debitul contului 226 se reflectă:
 Acordarea din casierie și conturile
curente a numerarului (în monedă națională
și valută străină) titularilor de avans;
 Recuperarea prin numerar a supraconsumului avansurilor acordate anterior
titularilor de avans.
 Decontarea numerarului cheltuit de
titularii de avans prin intermediul cardurilor
bancare ale entității;
 Majorarea creanțelor personalului diminuate eronat în anii precedenți;
 Restabilirea creanțelor personalului
decontate anterior ca creanțe compromise;
 Reflectarea diferențelor favorabile de
curs aferente avansurilor acordate în valută
străină;
 Reflectarea creanțelor personalului
privind recuperarea prejudiciului material.

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.9] și [3.2]

Decontările cu titularii de avans vizează careva aspecte deosebite (problematice). De

exemplu, cea mai mare parte a avansurilor acordate titularilor de avans sunt utilizate pentru
acoperirea cheltuielilor privind deplasările. Acestea, de obicei, se efectuează pentru încheierea și
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îndeplinirea contractelor, implementarea altor sarcini legate de producția și vânzarea de produse
și servicii; vizite oficiale, negocieri, consultări, pregătirea și încheierea convențiilor, acordurilor;
schimb de experiență, specializare, stagieri, formare; participare la vânzări și expoziții, cercetări
de marketing, cooperare economică, științifică și tehnică; participare la sesiuni, simpozioane,
conferințe, întâlniri, congrese, evenimente științifice, culturale, artistice și sportive; primirea de
titluri, decorațiuni și premii, alte sarcini similare.
Potrivit C.M. și anume art. 173 lit. a), pe lângă garanțiile și compensațiile generale prevăzute

de Codul muncii (garanții la angajare, la transfer, în domeniul salarizării etc.), salariaților li se
acordă garanții și compensații în caz de deplasare în interes de serviciu. Astfel, conform art. 176
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alin. (1), în cazul deplasării în interes de serviciu, angajatorul este obligat să compenseze
salariatului:
a) cheltuielile de călătorie tur-retur;
b) cheltuielile de cazare;
c) diurna;
d) alte cheltuieli ce țin de deplasare.
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La delegarea salariatului în hotarele R.M., acestuia i se plătește un avans în monedă
națională, iar în cazul delegării peste hotarele republicii – în valută străină conform anexei nr. 2 la
Regulament [1.7, pct. 38].

Raportul cu privire la cheltuielile suportate, trebuie să fie prezentat de către salariatul delegat

.M

în termen de 5 zile lucrătoare de la revenirea din deplasare. Tot în acest răstimp, trebuie să restituie
și soldul rămas din avansul eliberat. În situația în care sumele eliberate pentru deplasarea de
serviciu nu au fost restituite în termenul stabilit, ele sunt reținute din salariul persoanei delegate,
conform prevederilor legislației. Eliberarea mijloacelor financiare spre decontare se efectuează cu
condiția prezentării raportului privind sumele eliberate anterior spre decontare [1.7, pct. 38].
Diurna se plătește pentru fiecare zi a deplasării iar costul transportului se acoperă în baza

ZA

documentelor prezentate (biletelor de călătorie). În cazul neprezentării documentelor de călătorie,
cheltuielile de transport pe teritoriul R.M. se achită conform tarifelor minimale. Cheltuielile de
cazare se acoperă în baza documentelor prezentate, dar nu mai mult de limitele stabilite de
Regulamentul cu privire la delegarea salariaților.

Tabelul 2.5.

Normele de diurnă și plafoanele limită privind cazarea pe teritoriul R.M.
Normele de diurne

Teritoriul RM

TE

Nr.

Plafoanelor-limită de cazare

I

II

A

B

1

Mun. Chișinău

130 lei

130 lei

405 lei

1000 lei

2

Mun. Bălți, Tiraspol

120 lei

120 lei

380 lei

600 lei

3

Alte municipii și orașe

100 lei

100 lei

300 lei

550 lei

4

Localitățile rurale

100 lei

100 lei

250 lei

270 lei

Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [1.7]

Suma cheltuielilor efectuate peste limita stabilită de Regulamentul cu privire la delegarea

salariaților, la cererea administrației entității, poate fi restituită de către angajat. Aceste cheltuieli,
în conformitate cu prevederile C.F., nu se permit spre deducere în scopuri fiscale și se corectează
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la întocmirea Declarației cu privire la impozitul pe venit a persoanei, ce practică activitatea de
întreprinzător [1.3, art. 24].
În luna noiembrie 2020, administratorului entității „Auto Base” S.R.L. i-a fost eliberat avans
din casă în baza dispoziției de plată nr. 15 din 16.11.2020 în sumă de 30000,00 lei pentru procurare
de mărfuri. La data de 19.11.2020 titularul de avans a prezentat în contabilitate decontul de avans,
anexând la el documentele confirmative. Suma avansului neutilizat a fost restituită în casieria

D

entității. În contabilitate, în baza actelor prezentate, s-au întocmit următoarele formule
contabile:

1. Acordarea avansului titularului, în baza fișei contului 2261 „Creanțe ale titularului de
avans” (anexa 4):

avans”

.M

Debit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 2261 „Creanțe ale titularului de
– 30000,00 lei,

Credit contul 241 „Casa”, subcontul 2411 „Casa în monedă națională” – 30000,00 lei.
2. Achitarea datoriei față de furnizori, din contul avansului eliberat, în baza fișei contului
2261 „Creanțe ale titularului de avans” (anexa 25) și deconturilor de avans numărul 5 și 6 (anexa
26 și 27):

ZA

Debit contul 521 contul 521 „Datorii comerciale curente”, subcontul 5211 „datorii
comerciale în țară”

– 26800,00 lei,

Credit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 2261 „Creanțe ale titularului de

avans”

– 26800,00 lei.

3. Restituirea suma avansului neutilizat în casieria entității, în baza fișei contului 2261

„Creanțe ale titularului de avans” (anexa 25):

Debit contul 241 „Casa”, subcontul 2411 „Casa în monedă națională”

– 3200,00 lei,

TE

Credit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 2261 „Creanțe ale titularilor

de avans”

– 3200,00 lei.

Entitățile, în desfășurarea activități economice se pot ciocni cu cazuri în care, angajatorul

este pus în situația de a recupera daunele cauzate de angajați. În astfel de cazuri, legea prevede
mai multe opțiuni pentru a evita apelarea la instanță, unde procesul poate fi unul lung și costisitor.
Pentru ca un angajat să fie tras la răspundere pentru daunele cauzate entității, trebuie

îndeplinite în ansamblu următoarele condiții:
 persoana care a cauzat paguba are statutul de angajat la entitatea căreia i-a fost cauzată

paguba (un contract individual de muncă între cele două părți);
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 deteriorarea activelor entității;
 fapta comisă de angajat să fie de natură ilegală și trebuie săvârșită în legătură cu munca
prestată de acesta;
 trebuie să existe o relație de cauzalitate între acțiunea întreprinsă de angajat și prejudiciul
suferit de entitate;
 să poată di dovedită vina angajatului.

D

Cantitatea daunelor materiale cauzate angajatorului este determinată de pierderile reale
calculate pe baza datelor contabile ale entității. În cazul furtului, pierderii, distrugerii sau
deteriorării bunurilor angajatorului legate de mijloacele fixe, valoarea daunelor materiale se

regulile stabilite.

.M

calculează pe baza valorii de inventar a mijloacelor fixe minus amortizarea în conformitate cu
În absență, distrugere, deteriorare intenționată sau furt de bunuri corporale, daunele sunt
determinate în funcție de prețurile locale la data cauzării daunelor, conform datelor statistice.
Angajatul este obligat să compenseze daunele materiale cauzate entității, cu excepția cazului
în care legea îl scutește de această responsabilitate. Când se stabilește răspunderea, dauna care
trebuie reparată nu include venitul pierdut de angajator ca urmare a acțiunii angajatului. Dacă

ZA

angajatul a cauzat pagube materiale prin acte care determină semnele unei infracțiuni, răspunderea
se stabilește în conformitate cu prevederile Codului penal. Un angajat este eliberat de răspunderea
materială dacă s-au produs daune materiale în una dintre următoarele situații:
1. de forță majoră, determinată în conformitate cu legislația în vigoare;
2. de necesitate extremă;
3. de apărare legitimă;

4. de executare a unei obligații legale sau contractuale, precum și în limitele riscului normal

TE

de producție.

Prejudiciul material poate fi recuperat benevol sau cu forța (prin instanța de judecată).

Recuperarea prejudiciului material poate fi efectuată prin următoarele metode:
 încasarea numerarului în casierie sau în conturile curente ale entității;
 reținerea din salariu;
 transmiterea bunurilor echivalente entității sau reparația celor deteriorate.
În conformitate cu prevederile C.M., angajatul vinovat de cauzarea unui prejudiciu material

entității îl poate recupera benevol, integral sau parțial. Recuperarea prejudiciului material se
permite și cu achitarea în rate, dacă angajatul și angajatorul au ajuns în acest sens la un acord. În
situația dată, salariatul prezintă angajatorului un angajament scris privind recuperarea benevolă a
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prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achitare. Dacă salariatul care și-a asumat acest
angajament a încetat raporturile de muncă cu angajatorul, datoria neachitată se restituie în modul
stabilit de legislația în vigoare [1.4, art. 343 alin. (2)].
Prejudiciul material recuperat benevol se efectuează în baza unui acord dintre entitate și
persoana vinovată. În astfel de situații, entitatea trebuie să emită o Decizie de recuperare, iar
persoana vinovată – să întocmească un Angajament de plată.

D

Contabilitatea decontărilor cu salariații privind recuperarea benevolă a prejudiciului material
se ține cu ajutorul contului 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 2262 „Creanțe privind
recuperarea prejudiciului material”. Recuperarea prejudiciilor materiale se înregistrează în
perioada de gestiune, când a fost recunoscută de angajatul vinovat, prejudiciul comis.

.M

La entitatea „Auto Base” S.R.L. nu au fost întâlnite astfel de situații, din aceste considerente
vom analiza compartimentul respectiv în baza unui exemplu convențional.
Exemplu convențional. Să presupunem că în baza ordinului de inventariere emis de către
conducerea entității „Auto Base” S.R.L. la data de 30.12.2020 s-a efectuat inventarierea
patrimoniului entității. În urma inventarierii s-au depistat lipsuri în valoare de 1050,00 lei. Ca
rezultat a investigațiilor, s-a depistat că persoana vinovată de lipsurile depistate este angajatul

ZA

entității. Persoana vinovată de cauzarea prejudiciului și-a recunoscut vina, iar recuperarea – a
fost prin încasarea numerarului în casierie entității în luna ianuarie 2021. În contabilitatea
entității s-au întocmit formulele contabile:

1. Recunoașterea prejudiciului material cauzat de angajatul entității:
Debit contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 2262 „Creanțe privind recuperarea

prejudiciului material” – la suma totală a prejudiciului material

– 1050,00 lei,

Credit contul 535 „Venituri anticipate curente”, subcontul 535 „Alte venituri anticipate

curente” – la suma prejudiciului material ce urmează a fi recuperată pe parcursul următoarei

TE

perioade de gestiune

– 875,00 lei,

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoare

adăugată” – la suma TVA aferentă prejudiciului material

– 175,00 lei;

2. Trecerea veniturilor anticipate curente la veniturile perioadei de gestiune:
Debit contul 535 „Venituri anticipate curente”, subcontul 535 „Alte venituri anticipate

curente”

– 875,00 lei,

Credit conturile 612 „Alte venituri operaționale”, subcontul 6123 „Venituri din

recuperarea prejudiciului material”

– 875,00 lei;

3. La achitarea creanțelor privind dauna materială în casieria entității:
42

Debit conturile 241 „Casa”, subcontul 2411 „Casa în monedă națională”

– 1050,00 lei,

Credit contul 226 „Creanțe ale personalului” 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul
2262 „Creanțe privind recuperarea prejudiciului material”

– 1050,00 lei.

Creanțe ale personalului pot apărea și ca rezultat a acordării împrumuturilor acestora de către
entitate, evidența lor fiind dusă la contul 226 „Creanțe ale personalului”, subcontul 2263 „Creanțe
privind împrumuturile acordate personalului”.

D

Caracteristicile contractelor de împrumut determină metoda impozitării și organizarea
contabilității acestora. Dintre toate impozitele prevăzute în C.F. pentru contractele de împrumut,
numai impozitul pe venit se aplică în anumite circumstanțe. Conform definiției contractului de
împrumut și a dispozițiilor C.F., acordarea / primirea unui împrumut nu are consecințe financiare

.M

pentru părți (cu excepția angajaților entității), deoarece niciunul dintre aceștia nu primește
beneficii economice. Cu toate acestea, dacă se stabilește dobândă la suma împrumutului, care este
sursa de venit pentru creditor, acesta trebuie să calculeze și să plătească impozitul pe venit pe
principii generale. Impactul impozitului pe venit asupra fiecărei părți care participă la încheierea
contractului de împrumut este prezentat în tabelul 2.6.

Tabelul 2.6.

ZA

Impozitarea împrumuturilor și a dobânzilor privind contractele de împrumut între
angajator și angajat

Nr.
crt.
A

Indicatorul

Comentarii

1

2
Dobânda cu rata mai mică decât rata de bază stabilită de

1.

Sursa de
impozitare

2.

Cota de
impozitare

B.N.M. și împrumuturile fără dobândă
12%

TE

Art. 15 lit. a), art. 18 lit. c) și art. 19 lit. d) din C.F. și pct. 9 din

3.

4.
5.

Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale

Temeiul
juridic

aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu
practică activitate de întreprinzător

Termenul de
calculare și achitare
Declararea

Lunar
lunar - Forma IPC 21
anual - forma IALS 21

Sursa: Adaptat de autor după sursa [4.1].
Venit impozabil este venitul brut, inclusiv facilitățile acordate de angajator, obținut de
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contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepția deducerilor și scutirilor,
aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul conform legislației fiscale [1.3, art. 12 pct.
4)].
Facilitățile impozabile acordate de angajator include doar suma dobânzii, care se determină
ca rezultat al diferenței pozitive dintre rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg),
stabilită de către B.N.M. în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune și rata

D

dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, în funcție de
termenul lor de acordare [1.3, art. 19 lit. d)]. Este important, că facilitatea sub formă de dobândă
se calculează și în cazul când împrumutul este acordat fără dobândă.

Plățile pentru munca efectuată și serviciile prestate (inclusiv salariile), facilitățile acordate

.M

de angajator, onorariile, comisioanele, primele și alte retribuții similare, se consideră surse de venit
impozabile, care se includ în venitul brut [1.3, art. 18 lit. c)].

Astfel, entitatea urmează să rețină impozit pe venit la sursa de plată din suma facilității
acordate de către angajator, potrivit prevederilor art. 19 lit. d) din C.F., aplicând cotele impozitului
stabilite la art. 15 lit. a) din C.F.

Subcontul 2264 „Alte creanțe ale personalului” la contul 226 „Creanțe ale personalului”

ZA

este destinat reflectării creanțelor privind alte operații cum sunt:
 avansurile acordate lucrătorilor;

 pentru serviciile comunale și altele, acordate acestuia;
 pentru pensii alimentare și alte plăți cu titlul executoriu etc.
În cadrul entității „Auto Base” S.R.L. în categoria creanțelor curente ale personalului privind

alte operații intră creanțele aferente contribuțiilor individuale de asigurări sociale, din 01.01.2021
acestea nu se mai calculează, astfel la calcul acestora se întocmește formula contabilă (anexa 28):
Debit contul 226 „Creanțe ale personalului” subcontul 2264 „Alte creanțe ale

TE

personalului”

– 318,00 lei,

Credit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale și medicale” subcontul 5333 „Datorii

față de bugetul asigurărilor sociale de stat”

– 318,00 lei.

În ziua când are loc plata salariului se întocmește formula contabilă (anexa 28):
Debit contul 531 „Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 5312

„Datorii față de deponenți”

– 318,00 lei,

Credit contul 226 „Creanțe ale personalului” subcontul 2264 „Alte creanțe ale

personalului”

– 318,00 lei.

În prezentul paragraf s-a studiat și expus cum se efectuează contabilitatea creanțelor
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personalului în cadrul entității „Auto Base” S.R.L. Făcând o generalizare a materialului expus în
paragraful de mai sus, s-a constatat că la entitatea „Auto Base” S.R.L. nu se operează decât cu
creanțe ale personalului privind titularul de avans și alte creanțe. De asemenea, contabilitatea
creanțelor personalului aferente operațiunilor privind recuperarea prejudiciului material și a
împrumuturilor acordate personalului, putem menționa că pe lângă pregătirea profesională bună a
contabilului necesită și cunoașterea bună a legislației în vigoare, în mod special a codului muncii,

D

codului fiscal, codului penal, codului contravențional, codului civil, etc.

2.4. Contabilitatea altor creanțe

Pe lângă creanțele comerciale, ale personalul, părților afiliate, bugetului apar și alte creanțe

.M

în cursul activităților economice ale entității, ca de exemplu:
• creanțe de la companiile de asigurări;

• creanțe de la organele de asigurări sociale;

• creanțe bazate pe reclamațiile depuse și recunoscute;
• creanțe din alte tranzacții.

Creanțele privind asigurările sociale față de entitate apar ca urmare a contribuțiilor vărsate

ZA

la buget în avans, a sumelor plătite în plus la bugetul respectiv, etc.

Pentru a generaliza informația cu privire la existența, înregistrarea și achitarea creanțelor

privind decontările privind asigurările sociale, care se cuvin entității, conform legislației în
vigoare, este predestinat contul de activ 233 „Creanțe curente privind asigurările”. În debitul
acestui cont se înregistrează apariția sau majorarea creanțelor curente privind asigurările iar în
creditul contului 233 „Creanțe curente privind asigurările” se înregistrează stingerea sau
diminuarea creanțelor curente privind asigurările. Soldul contului este debitor și indică suma

TE

creanțelor curente privind asigurările determinată în conformitate cu S.N.C.
Evidența analitică a creanțelor privind asigurările sociale este ținută pe tipuri de contribuții,

plăți și perioada de recuperare a acestora de la buget.
La contul 234 „Alte creanțe curente”, în dependență de caracterul tranzacției care a determinat

apariția creanțelor, pot fi deschise următoarele subconturi [1.9]:
2341 „Creanțe privind ieșirea activelor imobilizate”
2342 „Creanțe privind ieșirea altor active circulante”
2343 „Creanțe privind subvențiile”
2344 „Creanțe privind finanțările și încasările cu destinație specială”
45

2345„Creanțe privind reclamațiile înaintate și recunoscute”
2343 „Creanțe privind alte operații”.
La entitatea „Auto Base” S.R.L. nu au avut loc înregistrări la contul respectiv, din aceste
considerente vom analiza contabilizarea altor creanțe în baza unor exemple convenționale.
Exemplu convențional. Să admitem că entitatea „Auto Base” S.R.L. a vândut un mijloc fix,
persoanei fizice Proca Constantin. Prețul de vânzare negociat de ambele părți a constituit

D

10500,00 lei, inclusiv T.V.A. Achitarea creanței a fost efectuată în casieria entității. În
contabilitatea au fost întocmite următoarele formule contabile:
1. Reflectarea valorii de vânzare a mijlocului fix:

Debit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2341 „Creanțe privind ieșirea activelor
– 8750,00 lei;

.M

imobilizate”

Credit contul 621 „Venituri din operațiuni cu active imobilizate”, subcontul 6212 „Venituri
din ieșirea imobilizărilor corporale”

– 8750,00 lei.

2. Calculul T.V.A. aferent bugetului de la valoarea obiectului de mijloc fix vândut:
Debit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2341 „Creanțe privind ieșirea activelor
imobilizate”

– 1750,00 lei;

ZA

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
adăugată”

– 1750,00 lei.

3. La stingerea datoriei debitoare în:

Debit contul 241 „Casa”, subcontul 2411 „Casa în monedă națională”

– 10500,00 lei;

Credit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2341 „Creanțe privind ieșirea activelor

imobilizate”

– 10500,00 lei.

Cum s-a indicat mai sus, la categoria altor creanțe curente se referă și datoriile debitoare

privind reclamațiile. Reflectarea sumei reclamației în debitul contului 234 „Alte creanțe curente”

TE

se face în corespondență cu creditul contului 612 „Alte venituri din activitatea operațională”, și se
efectuează numai dacă pretențiile au fost înaintate și recunoscute de reclamant sau au fost
adjudecate de organele judiciare.
Reclamațiile pot fi înaintate:
 furnizorilor și antreprenorilor pentru încălcarea clauzelor contractului;
 organelor bancare și financiare pentru virarea greșită a banilor din cont;
 cumpărătorilor și clienților pentru neachitare la timp;
 organelor de control de stat pentru amenzi și taxe calculate neîntemeiat;
 Tot în categoria altor creanțe sunt incluse creanțele ce au fost analizate și s-au constat a
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fi dubioase ca urmare a expirării termenului de prescripție sau falimentului debitorului, ele se trec
la pierderi.
 Pentru asigurarea eficienței analizei economico-financiare, aprecierii solvabilității și
lichidității entității, este necesar de a contabiliza și evidenția distinct creanțele curente și cele pe
termen lung. În conformitate cu cerințele S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare”, este necesar
de a întocmi la sfârșitul anului de gestiune formule contabile pentru trecerea creanțelor pe termen

D

lung de achitat în anul curent în categoria creanțelor pe termen scurt. De aceea cota-parte a
creanțelor pe termen lung, necesară spre achitare în anul curent, se trece în categoria creanțelor
curente.

Creanțele curente cu termen de plată expirată nu sunt trecute în categoria creanțelor pe

.M

termen lung și se reflectă pe un subcont separat ale conturilor de creanțe curente.

Exemplu convențional. Să presupunem că la data de 20 martie 2020 entitatea „Auto Base”
S.R.L. a vândut materiale entității „Service Expert” S.R.L. în valoare de 6000,00 inclusiv TVA.
Valoarea contabilă a materialelor realizate constituia 4250,00 lei. Plata pentru materiale trebuia
efectuată pe parcursul a 40 de zile din ziua livrării. În cazul neexecutării obligației de plată în
termenul și mărimea stabilită, cumpărătorul va achita pentru fiecare zi de întârziere 0,5 % din

ZA

valoarea livrării. În luna mai a anului 2020, entitatea „Service Expert” S.R.L. a recunoscut
pretenția înaintată de către entitatea „Auto Base” S.R.L. de plată amenzii în mărime de 315,00
lei. Achitarea amenzii, inclusiv a creanței s-a efectuat la 6 mai 2020 prin transfer la contul curent.

În contabilitatea entității pentru înregistrarea operațiunilor expuse s-au întocmit formulele
contabile:

1. Recunoașterea creanței din vânzarea materialelor:
Debit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2342 „Creanțe privind ieșirea

altor active circulante”

– 5000,00 lei,
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Credit contul 612 „Alte venituri din activitatea operațională”, subcontul 6121 „Venituri din

ieșirea altor active circulante”

– 5000,00 lei.

2. Calculul TVA aferent bugetului de la valoarea materialelor vândute:
Debit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2342 „Creanțe privind ieșirea

altor active circulante”

– 1000,00 lei,

Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată”

– 1000,00 lei;

3. Decontarea valorii contabile a materialelor vândute:
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 7141 „Valoarea
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contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite”
Credit contul 211 „Materiale”, subcontul 2119 „Alte materiale”

– 4250,00 lei;
– 4250,00 lei.

4. Recunoașterea pretenției privind achitarea amenzii de către entitatea „Service Expert”
S.R.L.:
Debit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2346 „Creanțe privind reclamațiile
înaintate și recunoscute”

– 180,00 lei;

adăugată”
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Credit contul 534 „Datorii față de buget”, subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea
– 30,00 lei – la suma TVA aferentă reclamației;

Credit contul 612 „Alte venituri din activitatea operațională”, subcontul 6122 „Venituri din
sancțiuni”

– 150,00 lei – la suma veniturilor din reclamațiile înaintate și recunoscute.
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5. Achitarea datoriei și amenzii de către entitatea „Service Expert” S.R.L.:

Debit contul 242 „Conturi curente în monedă națională”, subcontul 2421 „Numerar la
conturi nelegat”

– 6180,00 lei,

Credit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2342 „Creanțe privind ieșirea
altor active circulante”

– 6000,00 lei – la suma creanței aferente ieșirii altor active circulante,

Credit contul 234 „Alte creanțe curente”, subcontul 2346 „Creanțe privind reclamațiile
– 180,00 lei – la suma creanței aferente reclamației.

ZA

înaintate și recunoscute”

La închiderea anului de gestiune și ca etapă premergătoare întocmirii situațiilor financiare
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în cadrul entității trebuie să se verifice toate tranzacțiile aferente altor creanțe.
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Capitolul III. CONTROLUL DE GESTIUNE A
CREANȚELOR ȘI DEZVĂLUIREA INFORMAȚIILOR PRIVIND
CREANȚELE ÎN SITUAȚIILE FINANCIARE
3.1.

Controlul de gestiune și inventarierea creanțelor

Managementul și organizarea activității entității, în sine implică stabilirea unor strategii bine
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definite și a unor obiective profitabile, astfel încât controlul de gestiune să fie exercitat pentru a
controla acțiunile care dovedesc ca obiectivele puse să fie atinse.

Datorită controlului de gestiune, managerii oferă informații proactive și reale care
îmbunătățesc calitatea deciziilor de viitor. Putem spune că controlul de gestiune este limbajul
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tuturor managerilor; fără acesta, funcționarea cu succes a unei entități este de neconceput.

Controlul de gestiune a fost aplicat în special în organizațiile mari, pentru a testa dacă
acțiunea pe termen scurt este inclusă în valoarea strategiei pe termen lung executate de manageri
și conducerea entității, putem spune că este util să urmărim cât de bine sunt aranjate, realizate
obiectivele pe termen lung și pe termen scurt sau, cu alte cuvinte, activitățile economice ale entității
ar trebui să fie supuse controlului sau supravegherii pentru a respecta indicatorii de finalizare și
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abaterile de la obiectivele acesteia [4.4].

Conceptul de control a fost folosit pentru prima dată de companii la începutul secolului XX,

atunci când Taylor și Faylor i-a atribut funcția de control. Inițial, conceptul de control era înțeles
drept un proces prin care rezultatele obținute erau comparate cu obiectivele atinse. Altfel spus, ce
s-a obținut în comparație cu ceea ce a fost propus pentru implementare [4.2].
Astăzi, controlul de gestiune este definit ca un sistem de pilotaj al entității, care intervine la

toate nivelurile de decizie dintr-o entittate. Ca urmare sunt solicitate cunoștințe din diverse
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discipline, cum sunt cele din: contabilitate; gestiune financiară; marketing; gestiunea resurselor
umane; strategie. Schematic, legătura dintre controlul de gestiune și alte discipline de gestiune se
prezintă în figura următoare (figura 3.1).
Însăși definiția controlului de gestiune implică o explicație a unora dintre factorii constitutivi

ai acestuia, printre care se numără:
 Obiectivele organizației – reprezintă scopurile sau obiectivele pe care entitatea încearcă

să le atingă pentru a-și promova produsele și a crește profiturile..
 Eficiența - este mai utilizat în a caracterizare un proces tehnic, adică ce efect a dat efortul,

câte resurse au fost folosite de acest efort. Dacă vorbim despre o mașină de producție, atunci
această mașină, care va produce mai mult cu resurse minime, va fi mai eficientă. În caz de
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îndatorare, va fi mai eficient și mai profitabil pentru companie să își continue relația de afaceri cu
un creditor care poate furniza produsele solicitate la cel mai mic preț.
 Eficacitatea - include capacitatea entității de a-și atinge obiectivele. Controlul eficient de
management este acel care își atinge obiectivele cu minim de resurse.

Contabilitatea
de gestiune

Gestiunea
financiară

.M

Strategie

D

Control de gestiune

Resurse umane

Contabilitatea
financiară

Figura 3.1. Controlul de gestiune și legătura cu alte discipline de gestiune

ZA

Sursa: Preluat de autor din sursa [4.5, pag. 9]

În cadrul S.R.L. „Auto Base” există manageri pe vânzări și în activitatea de marketing, care

organizează extinderea mărfurilor pe piața din Republica Moldova la un preț maxim posibil
stabilit, precum și achiziționarea mărfurilor la un preț cât mai mic pentru activitatea continuă a
entității. Pentru obținerea unui control cât mai eficient de management, aceștia folosesc o serie de
instrumente informaționale care îi ghidează atunci când iau decizii pentru a-și atinge scopurile.
Informațiile folosite trebuie, în primul rând, să fie adevărate, complete, fiabile, reale și
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relevante, deoarece utilizarea informațiilor incorecte va conduce la adoptarea unor decizii
incorecte și ineficiente.
Controlul gestionării creanțelor presupune instituirea controlului asupra respectării

condițiilor de plată de către debitori, precum și evidența înregistrărilor acestora legate de aceștia,

prin respectarea termenelor de prescripție, înregistrarea și contabilizarea corectă a acestora.
Astfel, rezultând din cele spuse mai sus, putem conchide că procesul controlului de gestiune

conține mai multe trepte și influențat de un și de factori, prezentate în figura 3.2.
Din figura 3.2. putem observa că elementele de bază a unui control de gestiune îl constituie:
 Obiectivele – după cum se vede din figură, obiectivele sunt punctul de plecare al
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procesului de control de gestiune. Obiectivele pe termen lung sau pe termen scurt definite clar în
conformitate cu obiectivele entității trebuie să fie sarcina de bază a fiecărei entități, deoarece
acestea au un caracter global pentru aceasta.
 Mijloacele – constituie mijloacele pe care entitatea le folosește în timpul anului la
efectuarea controlului și să-și îndeplinească obiectivelor propuse.

obiectivelor propuse.
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Obiective

Pertinență

Eficacitate

Eficiență

Rezultate

ZA

Mijloace

D

 Rezultatele – ele sunt caracterizate de, ce și câte mijloace s-au folosit pentru îndeplinirea

Figura 3.2. Procesul controlului de gestiune
Sursa: Elaborată de autor în baza sursei [4.2]

Acești trei piloni ai controlului de gestiune din cadrul entității determină relevanța și

eficiența utilizării fondurilor disponibile pentru a realiza obiectivelor entității.
În cadrul entităților mici sau mijlocii, controlul de gestiune nu este bine formalizat, prin

urmare, aceste este exercitat în contabilitate sau în sectorul financiar, astfel trebuie să se adapteze
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la execuția acesteia împreună cu administratorul entității. Astfel, în cadrul S.R.L. „Auto Base” este
organizat un control intern, la baza căruia stă protejarea patrimoniului entității care include în sine,
verificarea informației, înregistrarea operațiunilor economice etc.
Un control eficient de gestiune nu ar fi posibil fără o anumită cantitate de informații, care în

cele mai multe cazuri sunt preluate din contabilitate. Pașii făcuți în procesul unui control de
gestiune sunt prezentați în figura 3.3.
Luând informații din contabilitate, se poate face apel la un proces de control de gestiune

numit inventariere. Pentru ca informațiile prezentate în situațiile financiare să corespundă

principiilor de bază și pentru confirmarea existenței și stării de facto a patrimoniului entității,
S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare” stipulează că situațiile financiare se întocmesc în baza
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informațiilor contabile după ce are loc inventarierea și reflectarea rezultatelor acesteia [1.13,
pct.16].

Planificarea strategică și
operațională

Strategia adoptată

Obiective pe termen
scurt

D

Rezultatele
așteptate

Factori de
competitivitate

Baza
de date

Abateri

.M

Acțiuni corective

Acțiuni

Sistem de măsură

Compararea
rezultatelor

Rezultate măsurate

Figura 3.3. Etapele parcurse în procesul unui Control de gestiune
Sursa: Preluat de autor din sursa [4.2]
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Inventarierea se enumeră printre principalele operațiuni care se execută înainte de realizarea
situațiilor financiare, și are drept scop stabilirea situației reale a tuturor elementelor de activ, datorii

și capital propriu, precum și a bunurilor și valorilor obținute cu orice titlu de entitate, aparținând
unor persoane fizice sau juridice.

Importanța și necesitatea inventarierii creanțelor entităților reiese din rolul deosebit pe care

îl prezintă inventarierea pentru activitatea practică a acestora și anume, inventarierea constituie
baza de pornire și de închidere al oricărei perioade de gestiune, tot odată, pe baza inventarierii se
deschid și se închid conturile și se definitivează bilanțul și alte situații financiare.
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Așa cum prevede L.C. și R.F. [1.5, art. 16], entitățile sunt obligate să efectueze inventarierea

generală a elementelor de activ și pasiv, cel puțin o dată pe an pe parcursul desfășurării activității
sale, în cazul reorganizării sau încetării activității, precum și în cazurile prevăzute de Regulamentul
privind inventarierea nr. 60 din 29.05.2012, aprobat prin ordinul M.F.
Anual, de obicei în ultimul trimestru al anului, în entitatea S.R.L. „Auto Base”, se petrece

inventarierea conform Regulamentului privind inventarierea [1.8].
Inventarierea creanțelor constă în depistarea, conform documentelor corespunzătoare, a

soldurilor și controlului riguros al justificării sumelor existente în aceste conturi. Comisia formată
în baza ordinului directorului instituției stabilește termenul de înregistrare a creanțelor, realitatea
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existenței acestora și persoanele vinovate de expirarea termenului de prescripție în cazul existenței
lor [1.8].
Etapa de stabilire și regularizare a diferențelor de inventariere aferente creanțelor cuprinde
următoarele lucrări:
 compararea datelor inventarierii cu cele din contabilitate și determinarea rezultatului
inventarierii;
 stabilirea creanțelor recuperabile;
 determinarea rezultatului net al inventarierii.
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 compensarea creanțelor cu avansurile constatate, potrivit art. 80-89 ale Regulamentului;
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Se analizează datoriile debitorilor și
avansurile acordate furnizorilor
(conturile 221, 223, 224, 231, 234)
Se analizează avansurile acordate
personalului entității

Inventarierea
creanțelor

(conturile 226)

ZA

Se analizează avansurile achitate la buget
(conturile 225, 232 și 233)

Figura 3.4. Aspectele inventarierii creanțelor și datoriilor
Sursa: Elaborat de autor în baza sursei [4.7]

Tuturor debitorilor entitatea „Auto Base” S.R.L. le expediază acte de verificare în special

prin e-mail. Actele confirmate se păstrează la entitate ca documente confirmative pentru
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eventualele neclarități.

În cadrul decontărilor cu salariații proprii se verifică suma salariilor achitate în avans,

precum și sumele și motivele apariției plăților în plus. La inventarierea avansurilor se verifică și
rapoartele titularilor privind eliberarea avansurilor, ținând cont de utilizarea lor, precum și sumele
avansurilor eliberate fiecărui titular, data eliberării și destinația utilizării.
Comisia de inventariere prin metoda verificării documentare stabilește:
a) fiabilitatea decontărilor cu instituțiile financiare, părțile afiliate care fac independent

bilanțul și cu autoritățile superioare;
b) justețea și corectitudinea sumelor creanțelor, precum și măsurile luate pentru a impune
colectarea creanțelor neîncasate prin intermediul unei instituții financiare.
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La creanțele a căror termen de prescripție aexpirat, se întocmește o notă în care se indică
persoanele vinovate de evitarea acestor termene.
Pentru tipurile indicate de creanțe, în Lista de inventariere a creanțelor se anexează o notă
informativă, în care se indică denumirea și adresa debitorilor, suma creanțelor, motivele, momentul
apariției și în temeiul căror documente au apărut aceste creanțe.
Sumele diminuării/majorării creanțelor, constatate la inventariere, în funcție de caracterul,
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motivele și perioada apariției lor se reflectă ca corectări (ajustări) ale:

 Veniturilor și/sau cheltuielilor constatate în anul de gestiune;

 Profitului/pierderilor anilor precedenți constatate în anul de gestiune;
 valorii activelor procurate (pentru creanțele titularilor de avans).
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La entitatea „Auto Base” S.R.L.de cele mai dese ori rezultatul inventarierii creanțelor se
soldează cu aceea că nu există divergențe de creanțe.

Rezultatele inventarierii creanțelor se înscriu în Lista de inventariere a creanțelor și
datoriilor – INV 10 în baza datelor din extrasul de cont confirmate de debitori, iar în caz de
neconfirmare - în baza documentelor justificative (anexa 29).

Deoarece la „Auto Base” S.R.L. la inventarierea creanțelor comerciale nu au fost înregistrate

ZA

divergențe.

Exemplu convențional. Să presupunem, că în rezultatul inventarierii creanțelor comerciale

la sfârșitul anului 2020, s-a depistat recunoașterea eronată a creanțelor anului trecut a entității
„Mogo Loans Grup” S.R.L. în sumă de 5000,00 lei. În baza înregistrărilor din procesul verbal de
inventariere a creanțelor, în contabilitatea „Auto Base” S. R.L. se va face corectare, prin întocmirea

formulei contabile:

Debit contul 221 „Creanțe comerciale” subcontul 2211 „Creanțe comerciale din țară”
– 5000,00 lei – la suma totală a creanței;
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Credit contul 534 „Datorii față de buget” subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea

adăugată”

– 833,33 – la suma TVA;

Credit contul 331 „Corecții ale rezultatelor anilor precedenți”
– 4166,67 lei – la suma venitului aferent perioadei precedente;

În încheiere la paragraful dat, autorul vrea să menționeze că la entitatea „Auto Base” S.R.L.

inventarierea se face în special prin contactarea telefonică a debitorilor și se solicitată confirmarea
actelor de verificare transmise prin poșta electronică. De asemenea, autorul a constat că în cadrul
entității se exercită un controlul de gestiune a creanțelor destul de eficient, prin intermediul unor
baze de date încărcate în google – drive la care au acces un număr limitat de persoane, moment
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care oferă interacțiunea între departamentele entității și schimbul rapid de date.

3.2.

Prezentarea informațiilor aferentă creanțelor în situațiile
financiare

Situațiile financiare sunt destinate să prezinte informații utile, unei game largi de utilizatori,
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pentru luarea ulterioară a deciziilor economice, cum ar fi: proprietari (acționari, asociați), creditori,
clienți, angajați, instituții de stat etc. Pentru a atinge acest obiectiv, situațiile financiare oferă
informații despre active, capitaluri proprii, pasive, venituri și cheltuieli precum și alte informații
după caz.
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L.C. și R.F. definește situațiile financiare drept un „set de rapoarte care caracterizează
poziția financiară, performanța financiară și alte informații aferente activității entității pentru o
perioadă de gestiune” [1.5, art. 3].

În funcție de criteriile stabilite în L.C. și R.F. și necesitățile informaționale ale utilizatorilor
entitatea poate întocmi: situații financiare complete, situații financiare simplificate sau prescurtate
– forma prezentată și de entitatea „Auto Base” S.R.L.
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Situațiile financiare prescurtate cuprind [1.5, art. 21, al. (2)]:
Bilanțul prescurtat;

Situația de profit și pierdere prescurtată;
Nota explicativă.

Situațiile financiare se întocmesc conform formularelor-tip emise de M.F. al R.M. și

prezentate într-un termen prevăzut de legislația în vigoare a R.M. Astfel, situațiile financiare
pentru anul de gestiune 2020 este prevăzut a fi prezentate până la 30.05.2021.
Componența, conținutul, modalitatea de întocmire și prezentare a informației aferente
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creanțelor de către agenții economici din R.M. este determinată de L.C. și R.F., S.N.C.
„Prezentarea situațiilor financiare”, S.N.C. „Creanțe și investiții financiare”, S.N.C. „Politici

contabile, modificări ale estimărilor contabile și evenimente ulterioare”, alte S.N.C. și acte
normative privind evidența contabilă a sectorului respectiv, aprobate de M.F. al R.M.
Deoarece creanțele sunt creanțe legate de tranzacții comerciale și alte tranzacții, ele fac, de

obicei, parte din activele curente ale companiei, reflectate în capitolul 2 al bilanțului „Active
circulante” și acoperă datoriile diferitelor persoane fizice și juridice cu termenul plată pînă la 12
luni.
Bilanțul este un document de sinteză oficial al tuturor entităților, care contribuie la
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prezentarea unei imagini fiabile, clare și complete a capitalului, situației financiare și a rezultatelor
obținute de către aceasta, care arată:
- evaluarea conștiincioasă a regulilor de evaluare a capitalului social al companiei;
- consolidarea unor restricții, cum ar fi principiile: prudența, permanența metodelor,
continuitatea activității bilanțului de deschidere cu cel de închidere, noncompensării;
- înregistrările din bilanț trebuie să corespundă datelor contabile care sunt în concordanță
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cu datele inventarierii.

Cu alte cuvinte, „bilanțul/bilanțul prescurtat prezintă poziția financiară a entității și include
informații aferente soldurilor existente la data raportării privind:

1) activele – resurse economice identificabile și controlabile de către entitate ce provin din

.M

fapte economice trecute din a căror utilizare se așteaptă obținerea unor beneficii economice;
2) capitalul propriu – mărimea rămasă în activele entității după scăderea datoriilor;

3) datoriile – obligații actuale ale entității provenite din fapte economice trecute a căror
stingere contribuie la o reducere a resurselor, purtătoare de beneficii economice” [1.14, pct. 19]:
În bilanț totalul activelor este echivalent cu suma totalurilor capitalului propriu și a datoriilor.
Cerințele pentru conținutul informațional al bilanțului sunt foarte mari, iar cerințele pentru
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pregătire sunt foarte precise, prin urmare, pentru finalizarea acestuia, este imperativ de parcurs
unele lucrări pregătitoare, a căror implementare se realizează secvențial într-o ordine logică, și
anume:

1. Verificarea înregistrărilor în conturile tuturor tranzacțiilor financiare efectuate în cursul

anului sau în perioada pentru care se întocmește soldul.
2. Pregătirea primului bilanț de probă înainte de inventariere.
3. Inventarierea generală a patrimoniului entității.
4. Verificarea corespondenței dintre datele înregistrate în conturi și realitatea constatată în
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urma inventarierii, precum și stabilirea diferențelor de inventariere.
6. Contabilizarea discrepanțelor descoperite și efectuarea tuturor ajustărilor: amortizare,

diferențelor de timp, cheltuieli și venituri.
7. Determinarea rezultatelor financiare ale perioadei, întocmirea balanței de verificare și

completarea Cărții Mari.
8. Întocmirea bilanțului.
Referindu-ne concret, la reflectarea informației privind creanțele în Situațiile financiare,

menționăm, că aceste se înregistrează conform prevederilor S.N.C. „Prezentarea situațiilor
financiare”. Conform prevederilor L.C. și R.F. entitatea „Auto Base” S.R.L. intră în categoria
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entităților micro, astfel, aceasta prezintă Situațiile financiare prescurtate [1.5, art. 4, al. (1)].
Conform S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare” în situațiile financiare prescurtate se prezintă
următoarea informație privind creanțele [1.14, pct. 110 și 113]:
În rândul 040 „Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate” se indică valoarea
creanțelor, suma cheltuielilor anticipate și a altor active cu termenul de deținere (stingere) ce
depășește 12 luni din data raportării. În cazul entității analizate, această informație lipsește,
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deoarece la „Auto Base” S.R.L. nu au fost înregistrate astfel de creanțe în perioada de gestiune
2019-2020.

În rândul 070 „Creanțe curente și alte active circulante” se reflectă suma creanțelor
comerciale, ale bugetului, personalului, cheltuielile anticipate și alte active care urmează a fi
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utilizate (decontate) pe parcursul unei perioade, ce nu depășește 12 luni din data raportării.
Entitatea analizată „Auto Base” S.R.L., a înregistrat la acest rând suma de 133865 lei în începutul
perioadei de gestiune și suma de 23935 la sfârșitul perioadei de gestiune (anexa 2).
Entitățile care prezintă situații financiare complete, prezintă o informația cu privire la
creanțele acesteia mult mai detaliată. Astfel, dacă entitatea „Auto Base” S.R.L. ar prezenta forma
completă sau simplificată a situațiilor financiare, vom avea următoarea imagine, și anume (anexa
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30):

În rândul 040 „Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale” se reflectă suma

avansurilor pe termen lung și curente acordate pentru achizițiile de imobilizări necorporale.
În rândul 120 „Avansuri acordate pentru imobilizări corporale” se reflectă suma

avansurilor pe termen lung și curente acordate pentru achizițiile (procurarea, crearea/construcția
etc.) imobilizărilor corporale.

În rândurile 170 „Creanțe comerciale pe termen lung”, 180 „Creanțe ale părților afiliate”

și 190 „Alte creanțe pe termen lung” se reflectă sumele creanțelor părților neafiliate și afiliate cu

TE

termenul de stingere ce depășește 12 luni din data raportării, care se determină în conformitate
cu SNC „Creanțe și investiții financiare”. În rândul 181 „Creanțe aferente intereselor de
participare” se prezintă suma creanțelor aferente intereselor de participare.
În rândul 280 „Avansuri acordate pentru stocuri” se reflectă suma avansurilor pe termen

lung și curente acordate pentru procurarea/fabricarea stocurilor și pentru serviciile aferente intrării
stocurilor. Astfel, la finele perioadei de gestiune 2020 la entitate s-ar fi înregistrat la acest rând

suma de 4198 lei.

În rândul 300 „Creanțe comerciale curente” se înscrie valoarea netă a creanțelor curente
ale cumpărătorilor și clienților neafiliați din țară și din străinătate, care se determină în
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conformitate cu S.N.C. „Creanțe și investiții financiare”.
În rândul 310 „Creanțe ale părților afiliate curente” se reflectă suma creanțelor curente ale
debitorilor afiliați din țară și străinătate, care se determină în conformitate cu S.N.C. „Creanțe și
investiții financiare” și S.N.C. „Părți afiliate și contracte de societate civilă”. În rândul 311 se
prezintă suma creanțelor curente aferente intereselor de participare.
În rândurile 320 „Creanțe ale bugetului” și 330 „Creanțe ale personalului” se reflectă suma

D

creanțelor bugetului și personalului, care se determină în conformitate cu S.N.C. „Creanțe și
investiții financiare”. Astfel, la finele perioadei de gestiune 2020 la entitatea „Auto Base” S.R.L.
s-ar fi înregistrat la rândul 320 suma de 15414 lei.

În rândul 340 „Alte creanțe curente” se înscrie suma creanțelor privind leasingul

.M

(arenda/locațiunea), dobânzile, redevențele și alte venituri calculate, creanțelor preliminate,
creanțelor companiilor de asigurare privind despăgubirile, creanțelor organelor de asigurări
sociale, creanțelor privind reclamațiile înaintate și recunoscute și creanțelor privind alte operațiuni.
În rândul 360 „Alte active circulante” valoarea contabilă a altor active circulante care nu
au fost incluse în rîndurile 240–350. Asfel, în rândul respectiv vom înregistra valoarea altor
avansuri acordate curente, care la finele anului de gestiune 2020 a înregistrat valoarea de 4266 lei.
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În încheiere la paragraful în cauză, putem spune că entitatea „Auto Base” S.R.L. respectă
cerințele legislației în vigoare și că prezintă în termen situațiile financiare. Tot odată, conform
clasificației categoriilor de entități efectuare în art. 4 din L.C. și R.F., entitatea analizată se atribuire
la entitățile micro, astfel aceasta prezintă formularele situațiilor financiare prescurtate. Dorim a
menționă că informația din această formă de situații financiare este foarte restrânsă și pentru o
informație mai detaliată este necesar a apela la balanța de verificare a conturilor sau descifrări a
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conturilor.
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CONCLUZII
În lucrarea de licență, sunt luate în considerare problemele teoretice, metodologice și aplicate
în contabilizarea creanțelor în conformitate cu prevederile legislative.
Au fost luate în considerare, de asemenea, aspecte specifice de recunoaștere și evaluare a
creanțelor și au fost prezentate aspecte metodologice ale creanțelor în conformitate cu S.N.C.
Creanțele sau activele calculate reprezintă valoarea economică avansată temporar de
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deținătorii de active ale altor persoane juridice sau persoane fizice și pentru care ulterior este
necesară o valoare echivalentă. Acest echivalent poate fi o sumă de bani, muncă sau serviciu. De
exemplu, pentru bunurile vândute clienților, valoarea echivalentă este suma de bani egală cu
valoarea bunurilor furnizate; în schimb, pentru un avans în numerar acordat angajaților care

.M

călătoresc în numele entității, valoarea primită este cantitatea de muncă efectuată, care se
estimează prin însumarea costurilor de călătorie, cazare și indemnizația zilnică de ședere a
delegatului. Toate persoanele juridice sau fizice care au beneficiat de valoarea avansului și apoi
furnizează un echivalent corespunzător sunt denumite, în general, debitori. Cu alte cuvinte,
debitorul este persoana care a primit valoarea în relația generică și trebuie să plătească echivalentul
valorii sau remunerației.
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Creanțele sen contabilizează în conturi cu funcție de activ. În debitul acestora se înregistrează

crearea creanțelor asupra persoanelor terțe privind bunurile realizate, efectele comerciale primite,
avansurile acordate, iar în creditul conturilor se înregistrează decontarea acestora prin încasare
echivalentului sau casarea acestora. Soldul conturilor este debitor și reprezintă creanțele entității
asupra terților.

„Auto Base” S.R.L. are ca gen principal de activitate intermedieri în vânzări auto. Până în

prezent entitatea s-a extins pe piața locală prestând servicii în linii generale persoanelor fizice.
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Conform rezultatelor cercetărilor bazate pe materiale de la „Auto Base” S.R.L. și, în special,

contabilizarea creanțelor companiei, această analiză și descrierea detaliată a fost necesară pentru
a atinge obiectivul principal stabilit de autor la scrierea lucrării, și anume aprofundarea
cunoștințelor în domeniul de activitate, dobândirea de abilități în lucrul cu documentele primare
existente, înțelegând caracteristicile de înregistrare, metodelor de recunoaștere și reflectare a
creanțelor entității.

La entitatea „Auto Base” S.R.L. contabilitatea se efectuează automat utilizând programul de

contabilitate „1C: Întreprindere 8.3”, în care sunt înregistrate toate conturile utilizate de
organizație, care ulterior sunt înregistrate în Registrul soldurilor și rulajelor la sfârșitul perioadei
de gestiune. În același mod, documentele primare întocmite ca ordine de încasare și de plată
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generează automat registrul de casă, iar alte documente primare crează automat registre în care
sunt înregistrate toate tranzacțiile, cum ar fi: registrul vânzărilor, registrul procurărilor etc. Toate
informațiile automatizate sunt transferate în situațiile financiare anuale, care reflectă tehnologiile
de colectare, prelucrare și rezumare a datelor. Activitatea de contabilitate este bine organizată și
automatizată, astfel încât se desfășoară la scară largă. Informațiile intră rapid în departamentul de
corectă a activelor și pasivelor entităţii.
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contabilitate, unde începe să fie procesate la fel de repede. Acest lucru duce la contabilizarea
Făcând o generalizare a evidenței contabile a creanțelor în cadrul entității „Auto Base”
S.R.L. o putem clasifica drept satisfăcătoare iar pentru îmbunătățirea acesteia autorul va enumera
câteva recomandări:
operațiunile cu creanțe.
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1. asigurarea unui control continuu asupra corectitudinii evaluării tranzacțiilor rezultate din
2. cel puțin o dată pe an, să se efectueze inventarierea cu toți debitorii pentru a identifica
starea reală a decontărilor comerciale în cadrul entității, pentru a asigura că contabilitatea este în
conformitate cu situația reală și pentru a întocmi un sold, pe cât posibil. Inventarierea efectuată să
fie confirmată prin formularele corespunzătoare și anume Lista de inventariere INV-10 la care să
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se anexeze documentele confirmative a soldurilor existente – extrase de cont, acte de verificare,
etc. nu doar telefonic să fie confirmate soldurile.

3. să respecte graficul de plăți a impozitului din activitatea de întreprinzător și anume nu

mai târziu de data de 25 a lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie.
4. sau depistat avansuri acordate a căror termen de prescripție a expirat – recomandăm să

fie revizuite și casate prin completarea unei note contabile în baza căreia să fie efectuate
înregistrărilor contabile corespunzătoare;

Relevanța și fiabilitatea informațiilor privind creanțele trebuie să fie în mare măsură
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implementate în conformitate cu procedurile și metodele de contabilitate a acestora stabilite în

politicile contabile, precum și prin clarificarea documentară, reflectarea în registrele și conturile

contabile și generalizarea elementelor de creanțe în situațiile financiare. În practica contabilă a
entităților, aceste probleme sunt rezolvate în moduri diferite și nu întotdeauna corect.
Introducerea propunerilor și recomandărilor enunțate, considerăm și sperăm că vor contribui

la o mai bună organizare și desfășurare a contabilității creanțelor și obținerea unor informații
obiective privind creanțele entității „Auto Base” S.R.L.
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