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La apelul nominal rãspunde Silvius Ion Becherescu, lipsind Consiliul Local Eforie Sud, faþã de care procedura de
citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, autorul excepþiei
depune la dosar concluzii scrise ºi solicitã admiterea
excepþiei de neconstituþionalitate.
De asemenea, reprezentantul Ministerului Public, având
în vedere jurisprudenþa Curþii Constituþionale, ºi anume
deciziile nr. 177/1998 ºi nr. 5/1999, solicitã admiterea, în
Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþiona- parte, a excepþiei de neconstituþionalitate invocate, susþilitate a dispoziþiilor art. 17 alin. 1 ºi 3 ºi ale art. 18 alin. 2 nând cã, în cazul în care persoana vãtãmatã este o unidin Codul de procedurã penalã, ridicatã de Silvius Ion tate administrativ-teritorialã, pornirea din oficiu a acþiunii
Becherescu în Dosarul nr. 2.597/1998 al Judecãtoriei civile de cãtre procuror încalcã dispoziþiile art. 119 ºi 120
Constanþa.
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traþiei publice locale ºi al autonomiei consiliilor locale ºi a
primarului, precum ºi prevederile art. 41 alin. (2) din legea
fundamentalã privind principiul ocrotirii în mod egal a proprietãþii private, indiferent de titular.
C U R T E A,

referiri doar la dreptul procurorului de a susþine acþiunea
civilã. Se aratã, în aceastã ordine de idei, cã, ”chiar ºi în
calitate de persoanã juridicã de drept civil, consiliile locale
rãmân autoritãþi publice alese de cetãþeni ºi se aflã în serviciul acestora, soluþionând treburile publice din comune ºi
oraºeÒ. În felul acesta, noþiunea de ”publicÒ, existentã în
textul constituþional, se caracterizeazã, cu necesitate,
printr-o sferã de cuprindere mai largã decât cea rezultatã
din conþinutul expresiei ”persoanã juridicã de drept publicÒ.
Conform prevederilor art. 130 alin. (1) din Constituþie, ”în
activitatea judiciarã, Ministerul Public reprezintã interesele
generale ale societãþii ºi apãrã ordinea de drept, precum ºi
drepturile ºi libertãþile cetãþenilorÒ, iar ”problematica acþiunii
civile, în legãturã cu interesele patrimoniale ale comunei,
oraºului ºi judeþului, priveºte, neîndoielnic, ordinea de drept,
ceea ce permite intervenþia procuroruluiÒ.
Guvernul, în punctul sãu de vedere, aratã cã excepþia
ridicatã este neîntemeiatã. Dupã ce se reþine cã ”autonomia localã implicã ºi dreptul organelor administraþiei publice
locale de a adopta, în mod independent, fãrã nici un
amestec al altor organe, actele juridice necesare în vederea realizãrii atribuþiilor ce le revin, potrivit legiiÒ, se invocã
dreptul instanþelor judecãtoreºti, legal sesizate, de a se pronunþa cu privire la încãlcarea legii penale, inclusiv asupra
aspectelor civile legate de fapta penalã, considerându-se cã
”prin aceasta ele nu aduc nici o atingere sub nici o formã
principiului autonomiei locale, ci, prin întreaga activitate
desfãºuratã în scopul înfãptuirii actului de justiþie, contribuie
la consolidarea statului de dreptÒ. În acelaºi punct de
vedere se mai susþine cã ”în procesul civil român, disponibilitatea nu este, însã, exclusivã, legea recunoscând legitimare procesualã civilã ºi altor persoane ºi organeÒ. Se
exemplificã dreptul procurorului, al autoritãþii tutelare ºi chiar
al sindicatelor de a promova anumite acþiuni civile, precum
ºi obligaþia instanþei de a se pronunþa din oficiu, în cadrul
procesului de divorþ, cu privire la încredinþarea minorilor ºi
la stabilirea contribuþiei pãrinþilor la întreþinerea acestora.
Preºedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de
vedere.

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Judecãtoria Constanþa, prin Încheierea din 26 februarie
1999, pronunþatã în Dosarul nr. 2.597/1998, a sesizat
Curtea Constituþionalã cu excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art. 17 alin. 1 ºi 3 ºi ale art. 18 alin. 2 din
Codul de procedurã penalã, ridicatã de Silvius Ion
Becherescu.
Obiectul procesului penal în care s-a ridicat excepþia de
neconstituþionalitate îl constituie infracþiunea de neglijenþã în
serviciu, prevãzutã ºi pedepsitã de art. 249 alin. 1 din
Codul penal, imputatã lui Silvius Ion Becherescu pentru
faptul cã în calitate de primar al oraºului Eforie a pus în
executare douã hotãrâri ale consiliului local referitoare la
schimbul de terenuri din domeniul privat al oraºului cu terenuri din proprietatea unor persoane fizice.
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate susþine cã dispoziþiile legale criticate Ñ impunând pornirea ºi exercitarea
acþiunii civile în cadrul procesului penal ºi din oficiu, când
persoana vãtãmatã este o unitate dintre cele la care se
referã art. 145 din Codul penal, obligând instanþa sã se
pronunþe din oficiu asupra reparãrii pagubei, chiar dacã unitatea pãgubitã nu este constituitã parte civilã, precum ºi pe
procuror, când participã la judecatã, sã susþinã interesele
civile ale unitãþii respective, chiar dacã aceasta nu s-a constituit parte civilã Ñ încalcã principiile înscrise la art. 119 ºi
la art. 120 alin. (2) din Constituþie.
În opinia autorului excepþiei, de vreme ce, potrivit prevederilor art. 119 din Constituþie, ”Administraþia publicã din unitãþile administrativ-teritoriale se întemeiazã pe principiul
autonomiei locale ºi pe cel al descentralizãrii serviciilor
publiceÒ, iar conform art. 120 alin. (2) din Constituþie,
”Consiliile locale ºi primarii funcþioneazã, în condiþiile legii, ca
autoritãþi administrative autonome ºi rezolvã treburile publice
din comune ºi din oraºeÒ, singurele în mãsurã sã decidã
C U R T E A,
dacã pretind sau nu despãgubiri civile pentru eventuale
pagube suferite în urma sãvârºirii unei infracþiuni ºi dacã examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
formuleazã asemenea pretenþii prin acþiune civilã exercitatã preºedintelui Camerei Deputaþilor ºi Guvernului, raportul
în cadrul procesului penal ori pe calea unei acþiuni civile întocmit la judecãtorul-raportor, notele scrise, depuse de
separate sunt aceste autoritãþi ale administraþiei publice autorul excepþiei, concluziile acestuia ºi ale procurorului,
locale. Autorul excepþiei mai susþine ºi faptul cã, potrivit dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
prevederilor art. 100 din Legea administraþiei publice locale Constituþiei, precum ºi Legea nr. 47/1992, reþine urmãtoanr. 69/1991, nelegalitatea unei hotãrâri a consiliului local o rele:
Potrivit art. 144 lit. c) din Constituþie ºi art. 23 din
poate aprecia doar prefectul, atacând-o în contencios admiLegea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constituþionalã a
nistrativ.
Instanþa, exprimându-ºi opinia asupra excepþiei în con- fost legal sesizatã ºi este competentã sã soluþioneze
formitate cu prevederile art. 23 alin. (4) din Legea excepþia de neconstituþionalitate ridicatã.
Excepþia de neconstituþionalitate se referã la urmãtoarele
nr. 47/1992, republicatã, aratã cã aceasta este ”... nefondatã, întrucât prevederile art. 17 ºi 18 din Codul de proce- dispoziþii din Codul de procedurã penalã:
Art. 17 alin. 1: ”Acþiunea civilã se porneºte ºi se exercitã ºi
durã penalã sunt norme imperative prin care s-a urmãrit sã
din
oficiu, când persoana vãtãmatã este o unitate din cele la
se creeze un regim favorabil în ceea ce priveºte repararea
prejudiciilorÒ pentru pãrþile vãtãmate menþionate în aceste care se referã art. 145 din Codul penal.Ò;
alin. 3: ” În cazul arãtat în alin. 1, instanþa este oblitexte legale.
Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republi- gatã sã se pronunþe din oficiu asupra reparãrii pagubei, chiar
catã, au fost solicitate punctele de vedere ale preºedinþilor dacã unitatea pãgubitã nu este constituitã parte civilã.Ò
Art. 18 alin. 2: ”Când persoana vãtãmatã este o unitate
celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului asupra
dintre cele la care se referã art. 145 din Codul penal sau o perexcepþiei de neconstituþionalitate.
În punctul de vedere transmis de preºedintele Camerei soanã lipsitã de capacitatea de exerciþiu ori cu capacitate de
Deputaþilor se apreciazã cã dispoziþiile art. 17 alin. 1 ºi 3 exerciþiu restrânsã, procurorul, când participã la judecatã, este
ºi ale art. 18 alin. 2 din Codul de procedurã penalã sunt obligat sã susþinã interesele civile ale acesteia, chiar dacã nu
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Examinând excepþia, Curtea Constituþionalã constatã cã
pornirea ºi exercitarea acþiunii civile de cãtre procuror sau
de cãtre instanþã din oficiu, în cazul în care partea vãtãmatã este o unitate administrativ-teritorialã, în lipsa solicitãrii autoritãþii administraþiei publice locale respective sau
chiar contrar voinþei explicite a acesteia, încalcã principiul
autonomiei administraþiei publice locale, consacrat în
art. 119 din Constituþie, precum ºi principiul autonomiei
consiliului local ºi a primarului, ca autoritãþi administrative
autonome, reprezentând totodatã o subrogare nejustificatã
în atribuþiile exclusive ale acestor autoritãþi.
Dupã cum s-a arãtat ºi în punctul de vedere al
Guvernului, instanþa judecãtoreascã, în cadrul soluþionãrii
procesului penal, este îndreptãþitã sã se pronunþe ºi asupra aspectelor civile legate de fapta penalã, dacã ”a fost
legal sesizatãÒ. Sesizarea legalã pentru exercitarea acþiunii
civile poate fi fãcutã, potrivit principiului constituþional mai
sus menþionat, numai de cãtre persoana îndreptãþitã sã
pretindã despãgubiri pentru paguba suferitã, singura excepþie putând viza doar persoana lipsitã de capacitate de exerciþiu ºi de reprezentant legal.
În ceea ce priveºte referirea autorului excepþiei la prefect, ca singurul în drept sã controleze legalitatea hotãrârilor consiliilor locale, Curtea constatã cã aceasta nu poate fi
reþinutã, întrucât, potrivit prevederilor art. 123 alin. (4) din
Constituþie ºi ale art. 100 din Legea nr. 69/1991, posibilitatea atacãrii în faþa instanþei de contencios administrativ a
actelor consiliului judeþean, ale celui local sau ale primarului, considerate ilegale, reprezintã un drept, dar nu exclusiv,
în cadrul atribuþiilor prefectului. Orice act al unui organ al
administraþiei publice poate fi atacat în contencios administrativ de persoana lezatã în drepturile sale prin actul respectiv (art. 48 din Constituþie).
Autorul excepþiei de neconstituþionalitate a invocat încãlcarea, prin dispoziþiile legale criticate, doar a prevederilor
art. 119 ºi ale art. 120 alin. (2) din Constituþie, întrucât în
speþã se punea problema drepturilor autoritãþii publice
locale. Curtea constatã însã cã dispoziþiile art. 17 alin. 1 ºi
3 ºi ale art. 18 alin. 2 din Codul de procedurã penalã sunt
neconstituþionale ºi sub un alt aspect, respectiv pentru
încãlcarea principiului consacrat în art. 41 alin. (2) din
Constituþie, potrivit cãruia ”Proprietatea privatã este ocrotitã în
mod egal de lege, indiferent de titularÒ.
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Curtea Constituþionalã, având de soluþionat excepþii de
neconstituþionalitate referitoare la condiþiile cerute de Codul
penal pentru punerea în miºcare a acþiunii penale, în cazul
unor infracþiuni contra patrimoniului, a statuat cã stabilirea
de condiþii diferenþiate Ñ din oficiu sau doar la plângerea
prealabilã a persoanei vãtãmate Ñ, în funcþie de titularul
proprietãþii private, înseamnã o ocrotire discriminatorie a
acestei proprietãþi ºi, prin urmare, dispoziþiile legale respective sunt neconstituþionale. Asemenea soluþii s-au pronunþat
în cazul infracþiunii de abuz de încredere, prevãzutã la
art. 213 din Codul penal (Decizia nr. 177 din 15 decembrie
1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 77 din 24 februarie 1999), ºi de gestiune frauduloasã,
prevãzutã la art. 214 din Codul penal (Decizia nr. 5 din
4 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 95 din 5 martie 1999).
Faþã de cele arãtate Curtea Constituþionalã constatã cã,
prin dispoziþiile art. 17 alin. 1 ºi 3 ºi ale art. 18 alin. 2 din
Codul de procedurã penalã, se face o diferenþiere neconstituþionalã între protecþia proprietãþii private a statului ºi
protecþia proprietãþii private a altor subiecte de drept, atunci
când se precizeazã cã ”Acþiunea civilã se porneºte ºi se
exercitã din oficiu, când persoana vãtãmatã este o unitate dintre cele la care se referã art. 145 din Codul penalÒ; ”instanþa
este obligatã sã se pronunþe din oficiu asupra reparãrii
pagubei, chiar dacã unitatea pãgubitã nu este constituitã parte
civilãÒ; ”când persoana vãtãmatã este o unitate dintre acelea la
care se referã art. 145 din Codul penal, Éprocurorul, când participã la judecatã, este obligat sã susþinã interesele civile ale
acesteia, chiar dacã nu este constituitã parte civilãÒ. Aceste
dispoziþii contravin art. 41 alin. (2) din Constituþie, care asigurã o egalã ocrotire a proprietãþii aparþinând persoanelor
fizice ori juridice de drept privat ºi a proprietãþii private a
statului. Aºa fiind, în privinþa exercitãrii din oficiu sau a
susþinerii acþiunii civile de cãtre procuror, când persoana
vãtãmatã este o unitate dintre cele la care se referã
art. 145 din Codul penal, statul nu poate beneficia de o
ocrotire judiciarã diferitã de aceea a persoanelor fizice sau
persoanelor juridice de drept privat.
În consecinþã, în cauzã, atât exercitarea acþiunii civile,
cât ºi susþinerea acesteia în faþa instanþei judecãtoreºti sunt
de competenþa autoritãþii administraþiei publice locale prejudiciate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constituþie, precum ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al
art. 23 ºi 25 din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA
În numele legii
DECIDE:
1. Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de Silvius Ion Becherescu în Dosarul nr. 2.597/1998 al
Judecãtoriei Constanþa ºi constatã cã dispoziþiile art. 17 alin. 1 ºi 2 din Codul de procedurã penalã sunt neconstituþionale.
2. Admite excepþia de neconstituþionalitate ridicatã de acelaºi autor ºi constatã cã dispoziþia ”când persoana vãtãmatã este o unitate dintre cele la care se referã art. 145 din Codul penal,É procurorul, când participã la judecatã, este
obligat sã susþinã interesele civile ale acesteia, chiar dacã nu este constituitã parte civilãÒ din art. 18 alin. 2 din Codul de
procedurã penalã este neconstituþionalã.
Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului ºi Guvernului.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 20 mai 1999.
PREªEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru
Magistrat-asistent,
Florentina Geangu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANÞELOR

ORDIN
pentru aprobarea Normelor
privind înregistrarea în contabilitate a operaþiunilor de leasing
Ministrul finanþelor,
în temeiul prevederilor art. VI de la Ttitlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei economice ºi în baza art. 12
din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Finanþelor, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Se aprobã Normele privind înregistrarea în contabilitate a
operaþiunilor de leasing, cuprinse în anexa care face parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 2. Ñ Direcþia generalã legislaþie contabilã va lua mãsuri pentru
aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Bucureºti, 25 iunie 1999.
Nr. 686.

ANEXÃ

NORME
privind înregistrarea în contabilitate a operaþiunilor de leasing
În baza prevederilor art. VI de la titlul II din Legea nr. 99/1999 privind unele mãsuri pentru accelerarea reformei
economice, se emit urmãtoarele norme privind înregistrarea în contabilitate a operaþiunilor de leasing:

1. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaþiuni privind leasingul operaþional
1.1. În contabilitatea societãþilor de leasing (locator)
a) Achiziþionarea de imobilizãri corporale ce urmeazã a
fi predate în regim de leasing se înregistreazã pe baza
facturilor emise de furnizorii interni, prin articolul contabil:
%
=
212 ”Mijloace fixeÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

b) Achiziþionarea de bunuri mobile de natura imobilizãrilor corporale de la furnizori externi, ce urmeazã a fi predate în regim de leasing, se înregistreazã prin articolul
contabil:

681 ”Cheltuieli de
exploatare privind
amortizarea
imobilizãrilorÒ

=

281 ”Amortizãri privind
imobilizãrile corporaleÒ

d) Înregistrarea facturii emise de locator reprezentând
ratele de încasat:
411 ”ClienþiÒ

=

%
706 ”Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chiriiÒ
4427 ”T.V.A. colectatãÒ

NOTÃ:

Contul 706 poate fi dezvoltat în analitic astfel:
404 ”Furnizori de imobiliÑ 706xx ”Venituri din redevenþe reprezentând amortizazãriÒ
c) Amortizarea imobilizãrilor corporale achiziþionate ºi reaÒ
Ñ 706xy ”Venituri din redevenþe reprezentând marja de
predate utilizatorilor conform contractelor de leasing potrivit
duratelor normale by
de funcþionare
legale
în vigoare:
profitÒ
Compression
CVISION
Technologies’
PdfCompressor.
For Evaluation Purposes Only
212 ”Mijloace fixeÒ

=

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 333/14.VII.1999
e) Înregistrarea transferului dreptului de proprietate la
valoarea rezidualã stabilitã între pãrþi în cazul în care este
prevãzutã în contract aceastã clauzã, în baza contractului
de vânzare-cumpãrare ºi a facturii:
461 ”DebitoriÒ

=

%
7721 ”Venituri din cedarea
activelorÒ
4427 ”T.V.A. colectatãÒ

În cazul societãþii de leasing (proprietarul bunurilor), persoanã juridicã strãinã cu sediul în strãinãtate, se va înregistra ºi impozitul pe redevenþe datorat de aceasta
(conform prevederilor din convenþiile pentru evitarea dublei
impuneri, încheiate de România cu alte state), dar achitat
de beneficiar la cursul de schimb în vigoare la data respectivã, efectuându-se articolele contabile:
401 ”FurnizoriÒ

f) Scoaterea din patrimoniu a bunurilor care au constituit
obiectul contractului de leasing:
%
281 ”Amortizãri privind
imobilizãrileÒ
6721 ”Cheltuieli privind
activele cedateÒ

=

212 ”Mijloace fixeÒ

a) Imobilizãrile corporale primite în cazul tranzacþiilor de
leasing conform prevederilor din contractele încheiate între
pãrþi se înregistreazã în debitul contului de ordine ºi evidenþã 8036 ”Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte
datorii asimilateÒ. Acest cont se crediteazã pe mãsura plãþii
ratelor de leasing potrivit contractului, astfel încât soldul
debitor sã reflecte valoarea ratelor rãmase de rambursat.
Valoarea înscrisã în debitul contului 8036 ”Redevenþe,
locaþii de gestiune, chirii ºi alte datorii asimilateÒ se compune din:
Ñ valoarea iniþialã a bunului, reprezentând costul de
achiziþie la societãþile de leasing;
Ñ beneficiul, respectiv marja de profit stabilitã între
pãrþi.
b) Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor
(persoanã juridicã românã), reprezentând ratele de achitat:
%
=
612 ”Cheltuieli cu redevenþele, locaþiile de
gestiune ºi chiriileÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

401 ”FurnizoriÒ

c) Înregistrarea facturii emise de proprietarul bunurilor,
(persoanã juridicã strãinã), reprezentând ratele de achitat:
612 ”Cheltuieli cu rede- =
venþele, locaþiile de
gestiune ºi chiriileÒ

401 ”FurnizoriÒ

ºi
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

=

5121 ”Conturi
bãnci în

la
leiÒ

sau

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

ºi, respectiv,
5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ

Impozitul pe redevenþã se va calcula prin aplicarea cotei
de impozit prevãzute în convenþiile pentru evitarea dublei
impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit
prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 83/1998 privind
impunerea unor venituri realizate din România de persoane
fizice ºi juridice nerezidente, asupra redevenþei, astfel cum
este ea definitã la art. 24 1 din Ordonanþa Guvernului
nr. 51/1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 90/1998
ºi ulterior modificatã prin Legea nr. 99/1999.
În situaþia existenþei unor diferenþe de curs valutar la
data achitãrii redevenþei, acestea se înregistreazã la venituri
sau la cheltuieli financiare, dupã caz.
d) 1. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate
pentru bunuri achiziþionate din þarã (atunci când existã
opþiunea de cumpãrare a bunurilor), la valoarea rezidualã a
bunului achiziþionat de la o persoanã juridicã românã, pe
baza contractului de vânzare-cumpãrare ºi a facturii:
%
=
212 ”Mijloace fixeÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

d) 2. Înregistrarea transferului dreptului de proprietate
pentru bunuri achiziþionate din strãinãtate (atunci când existã
opþiunea de cumpãrare a bunurilor), la valoarea rezidualã a
bunului achiziþionat de la o persoanã juridicã românã, pe
baza contractului de vânzare-cumpãrare ºi a facturii:
%
=
212 ”Mijloace fixeÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

ºi
înregistrarea ºi achitarea taxei vamale de cãtre utilizator
conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997, aprobatã ºi modificatã prin Legea
nr. 90/1998 ºi ulterior modificatã prin Legea nr. 99/1999:
446 ”Alte impozite, taxe =
ºi vãrsãminte
asimilateÒ

înregistrarea taxei pe valoarea adãugatã datorate:
4428 ”T.V.A. neexigibilãÒ =

=

446 ”Alte impozite, taxe =
ºi vãrsãminte
asimilateÒ

1.2. În contabilitatea utilizatorului (locatar)

5

5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ

respectiv
212 ”Mijloace fixeÒ

=

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

NOTÃ:

e) Înregistrarea transferului dreptului de proprietate
(atunci când existã opþiunea de cumpãrare a bunurilor) la
Contul 612 poate fi dezvoltat în analitic astfel:
Ñ 612xx ”Cheltuieli cu redevenþele la nivelul amortizãriiÒ valoarea rezidualã a bunului achiziþionat de la o persoanã
Ñ 612xy ”Cheltuieli cu redevenþele reprezentând marja juridicã strãinã, pe baza contractului de vânzare-cumpãrare
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212 ”Mijloace fixeÒ

=

4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)=

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ
5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ

sau

Acest cont se crediteazã pe mãsura facturãrii ratelor de
leasing potrivit contractului, astfel încât soldul debitor sã
reflecte valoarea ratelor rãmase de încasat.
d) Emiterea facturilor reprezentând ratele de încasat
potrivit contractului ºi înregistrarea acestora în contabilitate:
411 ”ClienþiÒ

=

înregistrarea taxei pe valoarea adãugatã datorate:
4428 ”T.V.A. neexigibilãÒ =

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

ºi în cazul taxelor vamale, al accizelor, dupã caz:
446 ”Alte impozite, taxe =
ºi vãrsãminte
asimilateÒ

5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ

212 ”Mijloace fixeÒ

=

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

f) Înregistrarea diferenþei de amortizare pânã la nivelul
costului de achiziþie iniþial înregistratã la locator (din debit
cont 8036 ”Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte
datorii asimilateÒ, mai puþin beneficiul convenit între pãrþi):
212 ”Mijloace fixeÒ

=

281 ”Amortizãri
privind
imobilizãrile corporaleÒ

2. Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaþiuni privind leasingul financiar
2.1. În contabilitatea societãþilor de leasing (locator)
a) Achiziþionarea de imobilizãri corporale de la furnizori
interni, care urmeazã a fi predate în regim de leasing:
%
=
212 ”Mijloace fixeÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

b) Achiziþionarea de bunuri mobile de natura imobilizãrilor corporale de la furnizori externi, care urmeazã a fi predate în regim de leasing:
212 ”Mijloace fixeÒ

=

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

c) Predarea cãtre beneficiar (utilizator) a bunurilor care
fac obiectul contractului de leasing la valoarea înscrisã în
contract, respectiv la costul de achiziþie, ºi evidenþierea
creanþei, inclusiv a dobânzii de încasat:
2672 ”Împrumuturi
acordate pe
termen lungÒ
2678 ”Dobânzi aferente
creanþelor
imobilizateÒ

=
=

ºi, concomitent, urmãtoarele operaþiuni:
d) 1. Înregistrarea

respectiv

212 ”Mijloace fixeÒ
472 ”Venituri înregistrate
în avansÒ

%
706 ”Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chiriiÒ
2678 ”Dobânzi aferente
creanþelor imobilizateÒ
4427 ”T.V.A. colectatãÒ

la venituri a dobânzii facturate:

472 ”Venituri înregistrate =
în avansÒ

706 ”Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chiriiÒ

d) 2. Credit cont 8038 ”Alte valori în afara bilanþuluiÒ
analitic ”Bunuri predate în leasing financiarÒ
d) 3. Înregistrarea diminuãrii creanþei înregistrate la
pct. 2.1 lit. c) în debitul contului 2672 ”Împrumuturi acordate pe termen lungÒ, cu cota-parte din veniturile facturate
ºi înregistrate în creditul contului 706 ”Venituri din redevenþe, locaþii de gestiune ºi chiriiÒ:
658 ”Alte cheltuieli de
exploatareÒ

=

2672 ”Împrumuturi acordate pe termen lungÒ

e) La expirarea contractului de leasing, o datã cu facturarea ultimei rate se consemneazã ºi transferul dreptului de
proprietate pe baza contractului de vânzare-cumpãrare.
2.2. În contabilitatea utilizatorului (locatar)
a) Înregistrarea în contabilitate a imobilizãrilor corporale
primite conform prevederilor din contractele încheiate între
pãrþi ºi evidenþierea datoriei, inclusiv a dobânzilor aferente:
212 ”Mijloace fixeÒ

=

471 ”Cheltuieli înregistrate în avansÒ

=

167 ”Alte împrumuturi ºi
datorii asimilateÒ
1687 ”Dobânzi aferente
altor împrumuturi ºi
datorii asimilateÒ

ºi
Ñ Debit cont 8036 ”Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte datorii asimilateÒ cu valoarea imobilizãrilor corporale conform documentelor, inclusiv dobânda.
b) Amortizarea imobilizãrilor corporale achiziþionate conform contractelor de leasing se face potrivit duratelor normale de funcþionare legale în vigoare.
Înregistrarea în contabilitatea utilizatorilor a amortizãrii
imobilizãrilor corporale primite în cazul contractelor de leasing financiar:

Imobilizãrile corporale predate în leasing financiar de
681 ”Cheltuieli de
= 281 ”Amortizãri privind
cãtre locator se reflectã în debitul contului în afara bilanþuexploatare privind
imobilizãrile corporaleÒ
lui 8038 ”Alte valori în afara bilanþuluiÒ analitic ”Bunuri preamortizarea
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c) Înregistrarea obligaþiei de platã a ratelor pe baza facturilor emise de proprietarul bunurilor:
%
=
167 ”Alte împrumuturi ºi
datorii asimilateÒ
1687 ”Dobânzi aferente
altor împrumuturi ºi
datorii asimilateÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

ºi, concomitent,
666 ”Cheltuieli privind
dobânzileÒ

=

471 ”Cheltuieli înregistrate
în avansÒ

7

d) 2. În cazul bunurilor din import se vor înregistra ºi
achita de cãtre utilizator ºi taxa vamalã, conform prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanþa Guvernului nr. 51/1997,
aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 90/1998 ºi ulterior
modificatã prin Legea nr. 99/1999, precum ºi taxa pe
valoarea adãugatã, efectuându-se articolele contabile:
%
=
167 ”Alte împrumuturi ºi
datorii asimilateÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)
ºi
446 ”Alte impozite, taxe =
ºi vãrsãminte
asimilateÒ

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ

ºi
Ñ Credit cont 8036 ”Redevenþe locaþii de gestiune, chirii ºi alte datorii asimilateÒ.
În cazul în care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoanã juridicã strãinã cu sediul în strãinãtate,
se va înregistra ºi impozitul pe dobânzi datorat de aceasta
(conform prevederilor din convenþiile de evitare a dublei
impuneri, încheiate de România cu alte state, sau potrivit
prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 83/1998 privind
impunerea unor venituri realizate din România de persoane
fizice ºi juridice nerezidente), dar achitat de beneficiar la
cursul de schimb în vigoare la data respectivã, precum ºi
taxa pe valoarea adãugatã, efectuându-se articolele contabile:
404 ”Furnizori de
imobilizãriÒ

=

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

ºi, respectiv,
446 ”Alte impozite, taxe =
ºi vãrsãminte
asimilateÒ

5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ,

iar pentru taxa pe valoarea adãugatã*),
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ =

5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ

sau
înregistrarea taxei pe valoarea adãugatã datorate:
4428 ”T.V.A. neexigibilãÒ =

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

d) La expirarea contractului, o datã cu achitarea ultimei
rate se consemneazã ºi transferul dreptului de proprietate,
dupã cum urmeazã:
d) 1. În cazul bunurilor produse în þarã:
%
=
167 ”Alte împrumuturi ºi
datorii asimilateÒ
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ*)

404 ”Furnizori de imobilizãriÒ

respectiv
212 ”Mijloace fixeÒ

=

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

d) 3. În cazul în care societatea de leasing (proprietarul
bunurilor) este persoanã juridicã strãinã cu sediul în strãinãtate, se înregistreazã ºi taxa pe valoarea adãugatã*) plãtitã sau de plãtit (datoratã):
4426 ”T.V.A. deductibilãÒ =

5121 ”Conturi la bãnci în
leiÒ

sau
4428 ”T.V.A. neexigibilãÒ =

446 ”Alte impozite, taxe ºi
vãrsãminte asimilateÒ

Ñ Credit cont 8036 ”Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte datorii asimilateÒ cu valoarea imobilizãrilor corporale achiziþionate ºi care au devenit proprietatea
utilizatorului.
3. În aplicarea prevederilor art. 21 lit. b) din Ordonanþa
Guvernului nr. 51/1997, devenit art. 15 lit. b) prin Legea
nr. 90/1998 ºi ulterior modificat prin Legea nr. 99/1999,
pãrþile au obligaþia de a stabili prin contract atât valoarea
ratelor iniþiale, cât ºi criteriile de indexare a acestora, criterii care vor sta la baza calculãrii valorii ratelor de leasing
indexate, înscrise în facturi, unde pe un rând distinct, intitulat ”Diferenþe de preþÒ, se va reflecta valoarea indexãrii.
În contabilitatea locatorului ”Diferenþele de preþÒ înscrise
distinct în facturã se vor reflecta în creditul contului 758
”Alte venituri din exploatareÒ Ñ analitic distinct, iar în contabilitatea utilizatorului, în debitul contului 658 ”Alte cheltuieli
de exploatareÒ Ñ analitic distinct.
În contabilitatea utilizatorului diferenþele de preþ aferente ratelor dintr-un an fiscal, conform contractului,
înregistrate în debitul contului 658 ”Alte cheltuieli de
exploatareÒ, pot majora valoarea imobilizãrilor corporale
potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 22/1998 privind unele mãsuri pentru reflectarea în contabilitatea
agenþilor economici a unor operaþiuni economico-financiare (articol contabil 212 = 758).

*) Înregistrarea taxei pe valoarea adãugatã se face numai de cãtre societãþile comerciale luate în evidenþã ca plãtitoare de taxã pe
valoarea adãugatã..
În cazul societãþilor comerciale neînregistrate ca plãtitoare de taxã pe valoarea adãugatã, T.V.A. achitatã sau datoratã se va înregistra în
costul de achiziþie al bunurilor în conformitate cu prevederile pct. 19 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitãþii nr. 82/1991.
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4. În cazul leasingului operaþional, în bilanþul contabil
anual al utilizatorului valoarea ratelor rãmase de rambursat
(soldul debitor al contului 8036 ”Redevenþe, locaþii de gestiune, chirii ºi alte datorii asimilateÒ) se va înscrie în formularul ”Date informativeÒ pe rând distinct.
5. În cazul leasingului financiar:
a) În bilanþul contabil al locatorului valoarea ratelor
rãmase de încasat se reflectã în soldul conturilor
2672 ”Împrumuturi acordate pe termen lungÒ ºi

2678 ”Dobânzi aferente creanþelor imobilizateÒ, care se vor
înscrie în formularul cod 23 ”Situaþia creanþelor ºi datoriilorÒ,
rândul 02 ºi, respectiv, 03.
b) În bilanþul contabil al utilizatorului valoarea ratelor
rãmase de rambursat se reflectã în soldul conturilor
167 ”Alte împrumuturi ºi datorii asimilateÒ ºi 1687 ”Dobânzi
aferente altor împrumuturi ºi datorii asimilateÒ, care se vor
înscrie în formularul cod 23 ”Situaþia creanþelor ºi datoriilorÒ,
rândul 33 ºi, respectiv, 37.
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