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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea tabelelor cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite arti∫tilor interpreþi
sau executanþi ∫i a metodologiilor privind utilizarea repertoriului de prestaþii artistice
din domeniul audiovizual
Œn temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia Rom‚niei ∫i ale art. 131 alin. (1)—(4) din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ tabelele cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite arti∫tilor interpreþi sau executanþi ∫i metodologiile privind utilizarea repertoriului de prestaþii artistice
din domeniul audiovizual, prev„zute Ón anexele nr. 1 ∫i 2
care fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Organismele de gestiune colectiv„ a drepturilor arti∫tilor interpreþi sau executanþi r„spund faþ„ de utilizatori pentru eventualele pretenþii ale tuturor deþin„torilor de
drepturi pe care Ói reprezint„.

Art. 3. — (1) Constituie contravenþie ∫i se sancþioneaz„
cu amend„ de la 800.000 lei la 1.000.000 lei refuzul
nejustificat al utilizatorilor prev„zuþi Ón anexele nr. 1 ∫i 2 de
a pl„ti organismului de gestiune colectiv„ desemnat de
Oficiul Rom‚n pentru Drepturile de Autor remuneraþiile stabilite prin prezenta hot„r‚re sau de a pune la dispoziþie
acestuia informaþiile ∫i documentele prev„zute la pct. 5 din
anexa nr. 1 ∫i la pct. 3 din anexa nr. 2.
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(2) Contravenþiile prev„zute la alin. (1) se constat„ ∫i
amenzile se aplic„ de c„tre personalul Ómputernicit de
directorul general al Oficiului Rom‚n pentru Drepturile de
Autor ∫i de c„tre organele de poliþie.

(3) Contravenþiilor prev„zute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziþiile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor.
Art. 4. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri
orice dispoziþii contrare se abrog„.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE

Bucure∫ti, 7 februarie 2002.
Nr. 119.

Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
R„zvan Theodorescu
Ministrul turismului,
Matei-Agathon Dan
Ministrul muncii ∫i solidarit„þii sociale,
Marian S‚rbu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

ANEXA Nr. 1
TABELELE

cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite arti∫tilor interpreþi sau executanþi ∫i metodologia
privind utilizarea repertoriului de prestaþii artistice din domeniul audiovizual de c„tre organismele de televiziune
∫i distribuitorii prin cablu
1. Organismele de televiziune ∫i distribuitorii prin cablu
sunt obligaþi s„ obþin„ din partea organismelor de gestiune
colectiv„ ale arti∫tilor interpreþi autorizaþiile prev„zute de
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile
conexe, pentru emiterea, transmiterea ∫i retransmiterea
repertoriului de prestaþii artistice din domeniul audiovizual al

organismelor de gestiune colectiv„ a drepturilor arti∫tilor
interpreþi sau executanþi.
2. Utilizatorii autorizaþi potrivit pct. 1 au obligaþia s„
pl„teasc„ o remuneraþie reprezent‚nd drepturile cuvenite
arti∫tilor interpreþi sau executanþi, calculat„ procentual din
Óncas„rile brute lunare, potrivit tabelului nr. 1:

Tabelul nr. 1
Anul

Organisme de televiziune

Distribuitori prin cablu

0

1

2

1,1%
1,2%

1,1%
1,2%

2002
2003 ∫i urm„torii

3. Baza de calcul a remuneraþiei prev„zute la pct. 2,
reprezent‚nd drepturile cuvenite arti∫tilor interpreþi sau executanþi, datorat„ de c„tre organismele de televiziune, o
constituie totalitatea Óncas„rilor brute lunare (din care se
scade taxa pe valoarea ad„ugat„ ∫i taxa de publicitate)
sau, Ón lipsa acestora, cheltuielile ocazionate de utilizare.
Pentru distribuitorii prin cablu baza de calcul o constituie
totalitatea Óncas„rilor brute lunare (din care se scade taxa
pe valoarea ad„ugat„) sau, Ón lipsa acestora, cheltuielile
ocazionate de utilizare.
4. Remuneraþiile datorate potrivit prevederilor pct. 2 se
colecteaz„ de c„tre organismul de gestiune colectiv„ a
drepturilor arti∫tilor interpreþi sau executanþi, desemnat prin
decizie a directorului general al Oficiului Rom‚n pentru
Drepturile de Autor, conform prevederilor art. 133 alin. (2)
din Legea nr. 8/1996.

5. Organismele de televiziune au obligaþia s„ pun„ la
dispoziþie organismelor de gestiune colectiv„ a drepturilor
arti∫tilor interpreþi sau executanþi lista tuturor prestaþiilor
transmise Ón emisiuni. Distribuitorii prin cablu vor furniza
lista complet„ a programelor retransmise. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraþiilor Óncasate de
organismul de gestiune respectiv.
6. Plata remuneraþiilor prev„zute la pct. 2, datorate de
organismele de televiziune, se efectueaz„ trimestrial.
Termenul limit„ de plat„ este ziua a 10-a din trimestrul
urm„tor celui pentru care se efectueaz„ plata.
7. Plata remuneraþiilor prev„zute la pct. 2, datorate de
distribuitorii prin cablu, se efectueaz„ lunar. Termenul limit„
de plat„ este ziua a 25-a a lunii urm„toare celei pentru
care se face plata.
8. Pentru Ónt‚rzieri la plat„ utilizatorii datoreaz„ penalit„þi
stabilite contractual.
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ANEXA Nr. 2
TABELELE

cuprinz‚nd drepturile patrimoniale cuvenite arti∫tilor interpreþi sau executanþi ∫i metodologia
privind comunicarea public„ a prestaþiilor artistice din domeniul audiovizual ∫i plata contravalorii acestor prestaþii
1. Prin comunicarea public„ a presta˛iilor artistice din
domeniul audiovizual se Ónþelege comunicarea acestora Ón
spaþii publice, indiferent de modalitatea realiz„rii
comunic„rii, prin Óntrebuinþarea unor mijloace analogice sau
digitale adecvate (aparatur„ de redare a filmelor ∫i Ónregistr„rilor audiovizuale, televizoare, echipament informatic
etc.).
2. Sunt utilizatori, Ón sensul prezentei anexe, orice persoane fizice sau juridice autorizate, care folosesc cu orice
titlu (de proprietate, administrare, Ónchiriere, subÓnchiriere
etc.) spaþii Ón care sunt comunicate prestaþii artistice din
domeniul audiovizual.
3. Utilizatorii au obligaþia s„ obþin„ din partea organismului de gestiune colectiv„ a drepturilor arti∫tilor interpreþi
sau executanþi desemnat de Oficiul Rom‚n pentru
Drepturile de Autor autorizaþia pentru utilizarea prestaþiilor
artistice audiovizuale, s„ pl„teasc„ remuneraþiile prev„zute
Ón tabelele din prezenta anex„, pentru durata efectiv„ a utiliz„rii, ∫i s„ prezinte organismelor de gestiune colectiv„

informaþii necesare identific„rii prestaþiilor artistice din domeniul audiovizual utilizate.
4. Obligaþia de plat„ a remuneraþiilor revine administratorului spaþiului Ón care are loc comunicarea public„. Œn
situaþia subÓnchirierii totale sau parþiale a unui spaþiu Ón
care are loc comunicarea public„ administratorii spaþiilor
subÓnchiriate vor pl„ti remuneraþii distincte dac„ utilizeaz„
surse proprii de comunicare a prestaþiilor artistice din
domeniul audiovizual.
5. Comunicarea c„tre utilizatori a modific„rii remuneraþiilor
pe baza prevederilor art. 131 alin. (7) din Legea nr. 8/1996
se face de c„tre organismul de gestiune colectiv„ a
drepturilor arti∫tilor interpreþi sau executanþi, prin cel puþin
dou„ anunþuri succesive publicate Ón dou„ ziare de
r„sp‚ndire naþional„.
6. Pentru comunicarea public„ a prestaþiilor artistice Ón
cinematografe utilizatorii vor pl„ti remuneraþiile prev„zute Ón
tabelul nr. 1, calculate din veniturile brute lunare:

Tabelul nr. 1
An

Remuneraþie

2002

2003 ∫i urm„torii

1,1%

1,2%

7. Plata remuneraþiilor datorate de utilizatori se efectueaz„ trimestrial, Ón primele 20 de zile din trimestrul
urm„tor. Pentru Ónt‚rzierile la plat„ utilizatorii datoreaz„
penalit„þi stabilite contractual.

8. Pentru comunicarea public„ a prestaþiilor artistice din
domeniul audiovizual de c„tre utilizatorii din turism se vor
pl„ti urm„toarele remuneraþii:

Tabelul nr. 2
Utilizatori

Remuneraþie lunar„

0

1

Turism
1. Hoteluri p‚n„ la categoria trei stele inclusiv, situate Ón staþiuni turistice
(inclusiv ora∫e-staþiuni turistice):
a) cu capacitate mic„ de cazare
b) cu capacitate medie de cazare (31—100 de camere)
c) cu capacitate mare de cazare
2. Hoteluri p‚n„ la categoria trei stele inclusiv, situate Ón ora∫e (cu excepþia
celor din staþiunile turistice):
a) cu capacitate mic„ de cazare
b) cu capacitate medie de cazare
c) cu capacitate mare de cazare
3. Hoteluri de categoria patru ∫i cinci stele
4. Moteluri, cabane, campinguri ∫i sate de vacanþ„
5. Unit„þi de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni
9. Plata remuneraþiilor datorate de utilizatori conform
tabelului nr. 2 se efectueaz„ lunar, p‚n„ cel t‚rziu Ón

50.000 lei
100.000 lei
150.000 lei
100.000
150.000
200.000
400.000
50.000
50.000

lei
lei
lei
lei
lei
lei

ultima zi a lunii respective. Pentru Ónt‚rzierile la plat„ utilizatorii datoreaz„ penalit„þi stabilite contractual.
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ACTE

ALE

B√NCII

NAÞIONALE

A

ROM¬NIEI

BANCA NAÞIONAL√ A ROM¬NIEI

CIRCULAR√
privind reflectarea unor operaþiuni Ón contabilitate,
Óntocmirea unor situaþii financiar-contabile ∫i m„suri referitoare
la Óncheierea exerciþiilor financiare la b„nci
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, ∫i al guvernatorului B„ncii
Naþionale a Rom‚niei nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societ„þile bancare ∫i a normelor
metodologice de utilizare a acestuia, precum ∫i ale art. 6 din Ordinul ministrului finanþelor ∫i al guvernatorului B„ncii
Naþionale a Rom‚niei nr. 1.524/362/1998 privind aprobarea Modelelor situaþiilor financiar-contabile pentru b„nci ∫i a
normelor metodologice privind Óntocmirea ∫i utilizarea acestora,
Ón temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul B„ncii Naþionale a Rom‚niei, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale art. 58 din Legea bancar„ nr. 58/1998 ∫i ale art. 4 din Legea contabilit„þii
nr. 82/1991, republicat„, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonanþa Guvernului nr. 61/2001,
Banca Naþional„ a Rom‚niei

emite prezenta circular„.

Art. 1. — Prezenta circular„ modific„ ∫i completeaz„
prevederile Planului de conturi pentru societ„þile bancare ∫i
ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate
prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanþelor, ∫i al
guvernatorului B„ncii Naþionale a Rom‚niei nr. 1.418/344/1997,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, denumit Ón continuare Planul de conturi bancar, ∫i pe cele ale Modelelor
situaþiilor financiar-contabile pentru b„nci ∫i ale normelor
metodologice privind Óntocmirea ∫i utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor ∫i al guvernatorului
B„ncii Naþionale a Rom‚niei nr. 1.524/362/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, denumite Ón continuare
Modelele situa˛iilor financiar-contabile pentru b„nci, dup„ cum
urmeaz„:
627 îCheltuieli cu alte impozite,
taxe ∫i v„rs„minte asimilate“,
analitic distinct
3538 îFonduri speciale — taxe ∫i
v„rs„minte asimilate“,
analitic distinct

I. Reglement„ri privind reflectarea unor operaþiuni Ón
contabilitate ∫i Óntocmirea situaþiilor financiar-contabile de
c„tre b„nci, persoane juridice rom‚ne, ∫i sucursalele din
Rom‚nia ale b„ncilor str„ine
1. Œnregistrarea e∫alon„rii pe cheltuieli a contribuþiei
pl„tite Ón avans la Fondul de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar, potrivit Ordonanþei Guvernului nr. 39/1996
privind Ónfiinþarea ∫i funcþionarea Fondului de garantare a
depozitelor Ón sistemul bancar, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Av‚nd Ón vedere conturile prev„zute de Planul de conturi bancar operaþiunea referitoare la e∫alonarea pe cheltuieli, Ón perioadele sau exerciþiile financiare viitoare, a
contribuþiei pl„tite Ón avans la Fondul de garantare a depozitelor Ón sistemul bancar, potrivit Ordonanþei Guvernului
nr. 39/1996, se Ónregistreaz„ Ón contabilitate astfel:
=

3538 îFonduri speciale — taxe ∫i
v„rs„minte asimilate“,
analitic distinct

concomitent
=

2. Œnregistrarea Ón contabilitate a unor operaþiuni privind distribuirea tichetelor de mas„ acordate salariaþilor Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas„
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas„, salariaþii
din cadrul societ„þilor comerciale, regiilor autonome ∫i din
sectorul bugetar, precum ∫i din cadrul unit„þilor cooperatiste
∫i al celorlalte persoane juridice sau fizice care Óncadreaz„
personal prin Óncheierea unui contract individual de munc„,
denumite Ón continuare angajator, pot primi o alocaþie
individual„ de hran„, acordat„ sub forma tichetelor de
mas„, suportat„ integral pe costuri de angajator.

375 îCheltuieli Ónregistrate
Ón avans“,
analitic distinct

Totodat„, potrivit art. 5 alin. (1) din aceast„ lege, angajatorul distribuie salariaþilor tichetele de mas„, lunar, Ón
ultima decad„ a fiec„rei luni pentru luna urm„toare.
Metodologia de Ónregistrare Ón contabilitate a operaþiunilor privind achiziþionarea ∫i utilizarea tichetelor de mas„
este cea prev„zut„ la pct. 2 din Circulara B„ncii Naþionale
a Rom‚niei nr. 6/2000 privind reflectarea unor operaþiuni Ón
contabilitate ∫i Óntocmirea unor situaþii financiar-contabile de
c„tre b„nci, cu precizarea c„ operaþiunea referitoare la
distribuirea de c„tre angajatori Ón ultima decad„ a lunii
curente a tichetelor de mas„ aferente lunii viitoare se
Ónregistreaz„ Ón contabilitate astfel:

— Ónregistrarea tichetelor de mas„ aferente lunii viitoare, distribuite Ón ultima decad„ a lunii curente
375 îCheltuieli Ónregistrate Ón avans“
=
367 îAlte stocuri ∫i asimilate“, analitic distinct
îTichete de mas„“
— includerea pe cheltuieli, Ón luna urm„toare, a contravalorii tichetelor de mas„ distribuite
633 îCheltuieli privind alte stocuri“

=

375 îCheltuieli Ónregistrate Ón avans“
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3. Œnregistrarea unor operaþiuni rezultate din aplicarea
Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 210/2000 privind
recapitalizarea B„ncii Agricole — S.A. Ón vederea privatiz„rii, aprobat„, modificat„ ∫i completat„ prin Legea
nr. 122/2001
Œn conformitate cu prevederile art. 4 1 alin. (1) din
Legea nr. 122/2001 pentru aprobarea Ordonanþei de
urgenþ„ a Guvernului nr. 210/2000 privind recapitalizarea
B„ncii Agricole — S.A. Ón vederea privatiz„rii, sumele Óncasate de Banca Agricol„ — S.A. din rambursarea creditelor
∫i a dob‚nzilor aferente, care fac obiectul Ordonanþei de
urgenþ„ a Guvernului nr. 43/1997 pentru Óntocmirea
bilanþului contabil special ∫i regularizarea unor credite ∫i
dob‚nzi clasificate Ón categoria «pierdere» la Banca
Agricol„ — S.A., publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 153 din 14 iulie 1997, aprobat„ ∫i modificat„
prin Legea nr. 166/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, evidenþiate Ón contabilitatea B„ncii Agricole —
S.A. p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a legii de aprobare a
ordonanþei de urgenþ„, vor fi utilizate de aceasta pentru
acoperirea pierderilor.
Œn condiþiile Ón care Ón evidenþa contabil„ a B„ncii
Agricole — S.A. sumele respective Óncasate din rambursarea creditelor ∫i a dob‚nzilor aferente au fost transpuse, la
data de 31 decembrie 1997, Ón contul 3566 îAlþi creditori
diver∫i“, analitic distinct (cont Ón care s-au Ónregistrat Ón
continuare aceste sume), prev„zut de Planul de conturi
bancar, operaþiunea de acoperire a pierderii contabile reportate cu sumele respective Óncasate, efectuat„ potrivit prevederilor art. 4 1 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 210/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se Ónregistreaz„ prin articolul contabil: 3566 îAlþi creditori diver∫i“, analitic distinct = 581 îRezultatul reportat“.
4. Œnregistrarea unor operaþiuni rezultate din aplicarea
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte
drepturi de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare
Œn conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi
de asigur„ri sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, îContribuþia individual„ de asigur„ri sociale, datorat„
de asiguraþii prev„zuþi la art. 5 alin. (1) pct. I, II ∫i VI,
reprezint„ o treime din cota de contribuþie de asigur„ri
sociale, stabilit„ anual pentru condiþii normale de munc„“.
Pentru evidenþierea Ón contabilitatea b„ncilor, persoane
juridice rom‚ne, ∫i a sucursalelor din Rom‚nia ale b„ncilor
str„ine, denumite Ón continuare b„nci, a contribuþiei individuale de asigur„ri sociale datorate de asiguraþi, conform
prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, se va
utiliza contul sintetic de gradul III 35212 care se va denumi
îContribuþia personalului la asigur„rile sociale“ ∫i se va dezvolta Ón dou„ analitice distincte, intitulate îContribuþia personalului pentru pensia suplimentar„“ ∫i, respectiv,
îContribuþia individual„ de asigur„ri sociale“.
Œn aceste condiþii, Ón cadrul conþinutului ∫i instrument„rii
contului 3521 îAsigur„ri sociale“ expresia îcontribuþia personalului pentru pensia suplimentar„“ se Ónlocuie∫te cu
expresia îcontribuþia personalului la asigur„rile sociale“.
5. Œnregistrarea unor operaþiuni rezultate din aplicarea
Ordonanþei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
profit, astfel cum a fost modificat„ prin Ordonanþa de
urgenþ„ a Guvernului nr. 217/1999, aprobat„ ∫i modificat„
prin Legea nr. 189/2001
5.1. Œnregistrarea sumelor aferente reducerii cu 50% a
impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investiþii Ón
active corporale ∫i necorporale
Œn conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 217/1999, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
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nr. 189/2001, impozitul pe profit se reduce cu 50% pentru
profitul utilizat Ón anul fiscal curent pentru investiþii Ón active
corporale ∫i necorporale, definite potrivit Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat Ón active corporale
∫i necorporale, cu modific„rile ulterioare, destinate
activit„þilor pentru care contribuabilul este autorizat.
Reducerea se calculeaz„ Óncep‚nd cu profitul realizat dup„
data de 1 ianuarie 2001. Reducerile prev„zute la alin. (2)
se calculeaz„ lunar, iar sumele aferente reducerii se repartizeaz„ ca surse proprii de finanþare.
Sumele aferente reducerii cu 50% a impozitului pe profit pentru profitul utilizat pentru investiþii Ón active corporale
∫i necorporale, potrivit prevederilor menþionate, se
evidenþiaz„ Ón contabilitatea b„ncilor, la Óncheierea
exerciþiului financiar, Ón creditul contului 519 îAlte rezerve“,
analitic distinct, Ón contrapartid„ cu debitul contului 592
îRepartizarea profitului“.
Œn timpul exerciþiului financiar sumele aferente reducerii
nu se vor Ónregistra Ón contabilitate, acestea Ónscriindu-se
numai din punct de vedere fiscal Ón declaraþia de impunere
pentru determinarea profitului impozabil.
5.2. Œnregistrarea diferenþelor de curs valutar rezultate
din evaluarea, Ón conformitate cu actele normative Ón
vigoare, a disponibilului Ón devize
Potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanþa
Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel
cum a fost modificat prin Ordonanþa de urgenþ„ a
Guvernului nr. 217/1999, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 189/2001, îdiferenþele de curs valutar rezultate din
evaluarea, Ón conformitate cu actele normative Ón vigoare,
a disponibilului Ón devize sunt venituri neimpozabile sau
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
Sumele respective se repartizeaz„ Ón contul «Alte rezerve»,
analitic distinct“.
Pentru aplicarea unitar„ a acestor prevederi b„ncile vor
avea Ón vedere urm„toarele:
5.2.1. P‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a Ordonanþei
Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea ∫i completarea
Legii contabilit„þii nr. 82/1991, respectiv 31 august 2001,
nivelul disponibilit„þilor Ón devize deþinute de b„nci, pentru
care diferenþele de curs valutar din evaluare sunt venituri
neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, dup„ caz, este
dat de rezultatul pozitiv al diferenþei dintre poziþia de
schimb operaþional„ lung„ pe fiecare deviz„, determinat„
conform Preciz„rilor privind reflectarea Ón contabilitate a
unor operaþiuni, precum ∫i unele m„suri referitoare la Ónchiderea exerciþiului financiar-contabil pe anul 1997 la
societ„þile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului
finanþelor ∫i al guvernatorului B„ncii Naþionale a Rom‚niei
nr. 15.515/27/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
∫i suma aferent„ disponibilit„þilor Ón devize, reprezent‚nd
aport la capitalul social Ón devize/capitalul de dotare Ón
devize ∫i prime de emisiune pl„tite Ón devize.
Œncep‚nd cu 31 august 2001, av‚nd Ón vedere c„ prin
Ordonanþa Guvernului nr. 61/2001 s-a abrogat Hot„r‚rea
Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferenþelor de curs
valutar aferente capitalului social Ón devize ∫i alte operaþiuni
aplicabile Óncep‚nd cu bilanþul contabil cu termen de depunere p‚n„ la 15 aprilie 1996, cu modific„rile ulterioare,
nivelul disponibilit„þilor Ón devize deþinute de b„nci, pentru
care diferenþele de curs valutar din evaluare sunt venituri
neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile, dup„ caz, este
dat de poziþia de schimb operaþional„ lung„ pe fiecare
deviz„, determinat„ pe baza datelor din contabilitate, respectiv de rezultatul pozitiv al diferenþei dintre soldul creditor
al contului 3721 îPoziþie de schimb“ pe o anumit„ deviz„ ∫i
suma reprezent‚nd totalul soldurilor debitoare ale conturilor
3041, 3045, 411, 412, 413, 415 ∫i 421 pe deviza Ón cauz„.
Metodologia de stabilire ∫i Ónregistrare Ón contabilitate a
diferenþelor dintre sumele rezultate din evaluarea conturilor
3721 îPoziþie de schimb“ (operaþional„ lung„) ∫i sumele
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mod. 4180 îContul de profit ∫i pierderi“ Ón cadrul poziþiilor
îVenituri din operaþiunile de schimb ∫i arbitraj“ (cod poziþie —
X6B), respectiv îCheltuieli din operaþiunile de schimb ∫i
arbitraj“ (cod poziþie — T6B) ∫i sunt luate Ón calcul la
determinarea profitului brut, care reprezint„ baza de calcul
lunar„ a fondului de rezerv„, constituit de b„nci conform
Legii bancare nr. 58/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
5.2.2. Prevederile Legii nr. 189/2001 privind aprobarea
Ordonanþei de urgenþ„ a Guvernului nr. 217/1999 pentru
modificarea ∫i completarea Ordonanþei Guvernului
nr. 70/1994 privind impozitul pe profit se aplic„ Óncep‚nd
cu data public„rii acesteia Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, respectiv 19 aprilie 2001.
5.2.3. Potrivit prevederilor art. 41 lit. e) din Legea bancar„ nr. 58/1998, diferenþele favorabile din reevaluarea
patrimoniului pot fi incluse Ón rezerve ∫i utilizate pentru
majorarea capitalului social.
Œn categoria rezervelor utilizate pentru majorarea capitalului social se includ ∫i rezervele prev„zute la pct. 1 din
Legea nr. 189/2001.
5.2.4. Potrivit prevederilor Ordonanþei de urgenþ„ a
Guvernului nr. 56/2000 pentru completarea art. 41 din
Legea bancar„ nr. 58/1998, îSucursalele din Rom‚nia ale
b„ncilor str„ine pot majora capitalul de dotare ∫i cu rezervele din influenþe de curs valutar aferente aprecierii disponibilit„þilor Ón valut„ reprezent‚nd capital de dotare Ón
valut„ Ón condiþiile stabilite prin reglement„rile B„ncii
Naþionale a Rom‚niei“.
Astfel, Ón conformitate cu reglement„rile B„ncii Naþionale
a Rom‚niei Ón domeniu (Norma nr. 9/2000 privind capitalul
minim al b„ncilor ∫i al sucursalelor b„ncilor str„ine), una
dintre sursele de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor b„ncilor str„ine este ∫i cea reprezent‚nd rezerve din
influenþe de curs valutar aferente aprecierii disponibilit„þilor
Ón valut„ reprezent‚nd capital de dotare Ón valut„.
Œn baza acestor reglement„ri sucursalele b„ncilor str„ine
vor evidenþia diferenþele rezultate din evaluarea disponibilit„þilor Ón devize Ón contul 519 îAlte rezerve“, analitic distinct. Operaþiunea de majorare a capitalului de dotare din
diferenþele rezultate din evaluarea disponibilit„þilor Ón valut„,
reprezent‚nd capital de dotare Ón valut„, se va reflecta Ón
contabilitate prin urm„torul articol contabil:

Ónscrise Ón conturile corespunz„toare îContravaloarea
poziþiei de schimb“ este cea prev„zut„ de Planul de conturi
pentru societ„þile bancare ∫i normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat,
ministrul finanþelor, ∫i al guvernatorului B„ncii Naþionale a
Rom‚niei nr. 1.418/344/1997.
La determinarea diferenþelor de curs valutar aferente
disponibilit„þilor Ón euro ∫i/sau Ón valutele statelor participante la euro se vor avea Ón vedere urm„toarele:
— poziþiile de schimb aferente valutelor statelor participante la euro intr„ Ón componenþa poziþiei de schimb aferente euro;
— poziþia de schimb operaþional„ lung„ aferent„ euro
este dat„ de rezultatul pozitiv al diferenþei dintre suma soldurilor creditoare ale conturilor 3721 îPoziþie de schimb“
(operaþionale) deschise pe fiecare valut„ a statelor participante la euro ∫i pe euro ∫i suma soldurilor debitoare ale
conturilor 3721 îPoziþie de schimb“ (operaþionale) deschise
pe fiecare valut„ a statelor participante la euro ∫i pe euro,
dup„ caz. Œn acest scop soldurile conturilor 3721 îPoziþie
de schimb“ (operaþionale) deschise pe fiecare dintre
valutele statelor participante la euro vor fi convertite Ón
euro prin utilizarea parit„þilor fixe Óntre aceste valute ∫i
euro, stabilite de C.E.E.
La Óncheierea exerciþiului financiar sumele reprezent‚nd
profit (diferenþa pozitiv„ dintre veniturile din diferenþe de
curs valutar ∫i cheltuielile din diferenþe de curs valutar),
rezultate din evaluarea disponibilit„þilor Ón devize, ∫i care se
reg„sesc Ón profitul net al perioadei dup„ repartizarea profitului brut pe destinaþiile prev„zute de lege, se evidenþiaz„
Ón contabilitate Ón creditul contului 519 îAlte rezerve“, analitic distinct, Ón contrapartid„ cu debitul contului 592
îRepartizarea profitului“, analitic distinct. Œn situaþia Ón care
se Ónregistreaz„ pierdere contabil„ ∫i diferenþe favorabile
din reevaluarea disponibilit„þilor Ón devize, neimpozabile, se
efectueaz„ articolul contabil 581 îRezultatul reportat“ = 519
îAlte rezerve“, analitic distinct. Sumele reprezent‚nd diferenþe de curs valutar favorabile sau nefavorabile, rezultate
din evaluarea disponibilit„þilor Ón devize deþinute de b„nci,
sunt venituri neimpozabile sau cheltuieli nedeductibile la
calculul profitului impozabil lunar, cumulat de la Ónceputul
anului, respectiv de la data de 19 aprilie 2001 (pentru
exerciþiul financiar 2001).
Veniturile neimpozabile ∫i cheltuielile nedeductibile sunt
incluse Ón situaþiile financiar-contabile mod. 4080 ∫i
519 îAlte rezerve“, analitic distinct
6. Aspecte contabile privind punerea Ón circulaþie a
bancnotelor ∫i monedelor euro Óncep‚nd cu data de
1 ianuarie 2002
Potrivit prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii
Europene nr. 974/98 din 3 mai 1998 privind introducerea
euro, Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2002 sunt puse Ón
circulaþie bancnotele ∫i monedele euro, acestea fiind singurele bancnote ∫i monede cu putere de circulaþie Ón statele
participante la euro. Totu∫i bancnotele ∫i monedele
naþionale ale statelor participante la euro au putere de circulaþie ∫i dup„ data de 1 ianuarie 2002, pe o perioad„ de
timp limitat„ ∫i care este diferit„ Ón cadrul þ„rilor participante.
Totodat„, potrivit art. 14 din reglementarea menþionat„,
Ón cazul Ón care, la sf‚r∫itul perioadei de tranziþie
(31 decembrie 2001), Ón cadrul unor instrumente legale
exist„ referiri la valutele naþionale ale statelor participante
la euro, aceste referiri se vor citi ca referiri la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.
Œn vederea evidenþierii Ón contabilitate a operaþiunilor cu
moneda unic„ european„ euro, b„ncile vor avea Ón vedere
urm„toarele:

=

502 îElemente asimilate capitalului“
6.1. Evidenþierea Ón contabilitate a bancnotelor ∫i a
monedelor euro p‚n„ Ón momentul Ón care acestea
dob‚ndesc putere de circulaþie
Bancnotele ∫i monedele euro f„r„ putere de circulaþie,
achiziþionate, vor fi evidenþiate Ón contul 367 îAlte stocuri ∫i
asimilate“, analitic distinct.
Œn momentul Ón care bancnotele ∫i monedele respective
dob‚ndesc putere de circulaþie (1 ianuarie 2002), acestea
vor fi evidenþiate Ón contul 101 îCasa“, analitic distinct,
efectu‚ndu-se articolul contabil: 101 îCasa“, analitic distinct =
367 îAlte stocuri ∫i asimilate“, analitic distinct.
6.2. Evidenþierea Ón contabilite a conversiei Ón euro a
elementelor de activ ∫i de pasiv din bilanþ ∫i Ón afara
bilanþului, exprimate Ón valutele statelor participante la euro
la sf‚r∫itul exerciþiului financiar 2001.
Pentru transpunerea soldurilor conturilor deschise pe
valute ale statelor participante la euro, din balanþele de
verificare Óntocmite la 31 decembrie 2001, Ón conturi deschise pe euro Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2002, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.,
b„ncile vor utiliza conturile distincte îbilanþ de Ónchidere“ ∫i
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îbilanþ de deschidere“, prev„zute de Planul de conturi
bancar.
Soldul contului 3721 îPoziþie de schimb“ pe euro, deschis la Ónceputul exerciþiului financiar 2002, va fi dat de
soldul net al patrimoniului Ón euro, calculat la Ónceputul
exerciþiului financiar 2002, ∫i nu de suma algebric„ a soldurilor conturilor 3721 îPoziþie de schimb“ deschise pe
euro ∫i pe valutele statelor participante la euro (convertite
Ón euro conform ratelor de conversie fixate irevocabil de
C.E.E.), din balanþele de verificare Óntocmite la data de
31 decembrie 2001.
Soldul contului 3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“
aferent euro, deschis la Ónceputul exerciþiului financiar
2002, va fi egal cu suma algebric„ a soldurilor conturilor
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“, aferente euro ∫i
valutelor statelor participante la euro, din balanþele de verificare Óntocmite la data de 31 decembrie 2001.
Dup„ data de 1 ianuarie 2002 operaþiunile efectuate pe
baza unor documente justificative care conþin referiri la
valutele naþionale ale statelor participante la euro vor fi
evidenþiate Ón contabilitate Ón euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.
101 îCasa“, analitic disctinct, euro
cu defalcare pe fiecare valut„ preschimbat„
a statelor participante la euro
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6.3. Evidenþierea Ón contabilitate, dup„ data de 1 ianuarie 2002, a bancnotelor ∫i monedelor naþionale ale statelor
participante la euro.
Œncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2002 bancnotele ∫i
monedele naþionale ale statelor participante la euro vor fi
evidenþiate Ón euro Ón contul 101 îCasa“, analitice distincte,
pentru fiecare valut„ a statelor participante la euro, conform ratelor de conversie fixate irevocabil de C.E.E.
Din momentul Ón care bancnotele ∫i monedele respective nu mai au putere de circulaþie, acestea vor fi
evidenþiate Ón contul 367 îAlte stocuri ∫i asimilate“, analitice distincte, pentru fiecare valut„ a statelor participante la
euro.
6.4. Evidenþierea Ón contabilitate a operaþiunilor de preschimbare Ón euro a bancnotelor ∫i monedelor naþionale ale
statelor participante la euro dup„ data de 1 ianuarie 2002.
Operaþiunile de preschimbare Ón euro a bancnotelor ∫i
monedelor naþionale ale statelor participante la euro,
deþinute de c„tre clientela nebancar„, se Ónregistreaz„ Ón
contabilitate astfel:

=

101 îCasa“, analitic
distinct,
euro

— contravaloarea Ón euro
a bancnotelor/monedelor
preschimbate

7. Œnregistrarea unor operaþiuni privind creditele consorþiale
Av‚nd Ón vedere conturile prev„zute la Planul de conturi bancar, evidenþierea unor operaþiuni referitoare la creditele consorþiale se efectueaz„ Ón contabilitate astfel:
7.1. Credite consorþiale contabilizate la banca ∫ef de fil„
— Ónregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cot„-parte)
90319 îAlte deschideri de credite confirmate“

=

999 îContrapartid„“

— garanþii primite de la alte b„nci (ceilalþi participanþi)
999 îContrapartid„“

=

912 îCauþiuni, avaluri ∫i alte garanþii
primite de la alte b„nci“

=

999 îContrapartid„“

— garanþii date altor b„nci (ceilalþi participanþi)
9119 îAlte garanþii date altor b„nci“

— Óncasarea comisioanelor de finanþare ∫i virarea cotelor de comisioane cuvenite celorlalþi participanþi
— Ón lei
2511 îConturi curente“

=

— Ón devize
2511 îConturi curente“

%
70712 îVenituri din angajamentele
de finanþare Ón favoarea clientelei“
111 îCont curent la Banca Naþional„
a Rom‚niei“

=

%
3721 îPoziþie de schimb“
121 îConturi de corespondent la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent ale b„ncilor (loro)“

concomitent
3722 îContravaloarea poziþiei
de schimb“

=

70712 îVenituri din angajamentele
de finanþare Ón favoarea clientelei“

— plata comisioanelor de garanþie c„tre participanþii de la care s-au primit garanþii
— Ón lei
60721 îCheltuieli cu angajamentele
de garanþie primite de la alte b„nci“

=

111 îCont curent la Banca Naþional„
a Rom‚niei“
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— Ón devize
3721 îPoziþie de schimb“

=

%
121 îConturi de corespondent
la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent
ale b„ncilor (loro)“

concomitent
60721 îCheltuieli cu angajamentele
de garanþie primite de la alte b„nci“
— acordarea creditelor
%
2021 îCredite de trezorerie“
2031 îCredite pentru export“
2041 îCredite pentru echipament“
2051 îCredite investitori“
2052 îCredite promotori“
2061 îAlte credite acordate clientelei“
111 îCont curent la Banca Naþional„
a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent
la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent
ale b„ncilor (loro)“

=

3722 îContravaloarea poziþiei
de schimb“

=

2511 îConturi curente“

concomitent
999 îContrapartid„“

=

90319 îAlte deschideri
de credite confirmate“

— Ón lei
2027 îCreanþe ata∫ate“

=

2037 îCreanþe ata∫ate“

=

2047 îCreanþe ata∫ate“

=

2057 îCreanþe ata∫ate“

=

2067 îCreanþe ata∫ate“

=

70213 îDob‚nzi de la creditele
de trezorerie“
70214 îDob‚nzi de la creditele
pentru export“
70215 îDob‚nzi de la creditele
pentru echipament“
70216 îDob‚nzi de la creditele
pentru bunuri imobiliare“
70217 îDob‚nzi de la alte credite
acordate clientelei“

— dob‚nzi calculate cuvenite

— Ón devize
2027 îCreanþe ata∫ate“
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“

=
concomitent
=

2037 îCreanþe ata∫ate“

=

3721 îPoziþie de schimb“
70213 îDob‚nzi de la creditele
de trezorerie“
3721 îPoziþie de schimb“

concomitent
3722 îContravaloarea poziþiei
de schimb“
2047 îCreanþe ata∫ate“

=
=

70214 îDob‚nzi de la creditele
pentru export“
3721 îPoziþie de schimb“

concomitent
3722 îContravaloarea poziþiei
de schimb“
2057 îCreanþe ata∫ate“

=
=

70215 îDob‚nzi de la creditele
pentru echipament“
3721 îPoziþie de schimb“

concomitent
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“

=

70216 îDob‚nzi de la creditele
pentru bunuri imobiliare“
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2067 îCreanþe ata∫ate“

=
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3721 îPoziþie de schimb“

concomitent
3722 îContravaloarea poziþiei
de schimb“

=

70217 îDob‚nzi de la alte credite
acordate clientelei“

— Óncasarea dob‚nzilor ∫i virarea cotelor-p„rþi celorlalþi participanþi
2511 îConturi curente“

=

%
2027 îCreanþe ata∫ate“
2037 îCreanþe ata∫ate“
2047 îCreanþe ata∫ate“
2057 îCreanþe ata∫ate“
2067 îCreanþe ata∫ate“
111 îCont curent la Banca Naþional„
a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent
la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent
ale b„ncilor (loro)“

— rambursarea creditelor ∫i virarea cotelor-p„rþi celorlalþi participanþi
2511 îConturi curente“

=

%
2021 îCredite de trezorerie“
2031 îCredite pentru export“
2041 îCredite pentru echipament“
2051 îCredite investitori“
2052 îCredite promotori“
2061 îAlte credite acordate clientelei“
111 îCont curent la
Banca Naþional„ a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent
la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent
ale b„ncilor (loro)“

concomitent
— restituirea garanþiilor primite de la alte b„nci (ceilalþi participanþi)
912 îCauþiuni, avaluri ∫i alte garanþii
=
999 îContrapartid„“
primite de la alte b„nci“
— primirea garanþiilor date altor b„nci (ceilalþi participanþi)
999 îContrapartid„“
=
9119 îAlte garanþii date altor b„nci“
7.2. Credite consorþiale contabilizate la ceilalþi participanþi
— Ónregistrarea angajamentelor de acordare a creditelor (cota-parte)
90319 îAlte deschideri de credite confirmate“
=
999 îContrapartid„“
— garanþii date altor b„nci (∫ef de fil„ ∫i/sau ceilalþi participanþi)
9119 îAlte garanþii date altor b„nci“
=
999 îContrapartid„“
— garanþii primite de la alte b„nci (∫ef de fil„ ∫i/sau ceilalþi participanþi)
999 îContrapartid„“
=
912 îCauþiuni, avaluri ∫i alte garanþii
primite de la alte b„nci“
— Óncasarea comisioanelor de finanþare ∫i de garanþie
— Ón lei
111 îCont curent la Banca Naþional„ a Rom‚niei“
=
%
70712 îVenituri din angajamentele de finanþare
Ón favoarea clientelei“
70721 îVenituri din angajamentele de garanþie
Ón favoarea altor b„nci“
— Ón devize
%
=
3721 îPoziþie de schimb“
121 îConturi de corespondent la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent ale b„ncilor (loro)“
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3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“

concomitent
=
%
70712 îVenituri din angajamentele de finanþare
Ón favoarea clientelei“
70721 îVenituri din angajamentele de garanþie
Ón favoarea altor b„nci“

— acordarea creditelor
%
2021 îCredite de trezorerie“
2031 îCredite pentru export“
2041 îCredite pentru echipament“
2051 îCredite investitori“
2052 îCredite promotori“
2061 îAlte credite acordate clientelei“
999 îContrapartid„“
— dob‚nzi calculate cuvenite
— Ón lei
2027 îCreanþe ata∫ate“
2037 îCreanþe ata∫ate“
2047 îCreanþe ata∫ate“
2057 îCreanþe ata∫ate“

=

concomitent
=

=
=
=
=

2067 îCreanþe ata∫ate“
— Ón devize
2027 îCreanþe ata∫ate“
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“
2037 îCreanþe ata∫ate“
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“
2047 îCreanþe ata∫ate“
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“
2057 îCreanþe ata∫ate“
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“
2067 îCreanþe ata∫ate“
3722 îContravaloarea poziþiei de schimb“

111 îCont curent la Banca Naþional„ a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent ale b„ncilor (loro)“

=

70213 îDob‚nzi de la creditele de trezorerie“
70214 îDob‚nzi de la creditele pentru export“
70215 îDob‚nzi de la creditele pentru echipament“
70216 îDob‚nzi de la creditele
pentru bunuri imobiliare“
70217 îDob‚nzi de la alte credite
acordate clientelei“

=
3721 îPoziþie de schimb“
concomitent
=
70213 îDob‚nzi de la creditele de trezorerie“
=
3721 îPoziþie de schimb“
concomitent
=
70214 îDob‚nzi de la creditele pentru export“
=
3721 îPoziþie de schimb“
concomitent
=
70215 îDob‚nzi de la creditele pentru echipament“
=
3721 îPoziþie de schimb“
concomitent
=
70216 îDob‚nzi de la creditele
pentru bunuri imobiliare“
=
3721 îPoziþie de schimb“
concomitent
=
70217 îDob‚nzi de la alte credite
acordate clientelei“

— Óncasarea dob‚nzilor cuvenite
111 îCont curent la Banca Naþional„ a Rom‚niei“

=

121 îConturi de corespondent la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent ale b„ncilor (loro)“
— rambursarea creditelor
111 îCont curent la Banca Naþional„ a Rom‚niei“

90319 îAlte deschideri de credite confirmate“

=

121 îConturi de corespondent la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent ale b„ncilor (loro)“

2027
2037
2047
2057
2067

%
îCreanþe
îCreanþe
îCreanþe
îCreanþe
îCreanþe

ata∫ate“
ata∫ate“
ata∫ate“
ata∫ate“
ata∫ate“

%
2021 îCredite de trezorerie“
2031 îCredite pentru export“
2041 îCredite pentru echipament“
2051 îCredite investitori“
2052 îCredite promotori“
2061 îAlte credite acordate clientelei“

concomitent
— primirea garanþiilor date altor b„nci (∫ef de fil„ ∫i/sau ceilalþi participanþi)
999 îContrapartid„“
=
9119 îAlte garanþii date altor b„nci“
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— restituirea garanþiilor primite de la alte b„nci (∫ef de fil„ ∫i/sau ceilalþi participanþi)
912 îCauþiuni, avaluri ∫i alte garanþii
primite de la alte b„nci“

=

999 îContrapartid„“

8. Œnregistrarea operaþiunilor de v‚nzare-cump„rare a mijloacelor fixe cu plata Ón rate
8.1. Œnregistrarea operaþiunilor de v‚nzare a mijloacelor fixe cu plata Ón rate
— Ónregistrarea facturii pentru mijloace fixe v‚ndute cu plat„ Ón rate
3556 îDebitori diver∫i“

=

%
— valoarea total„ a facturii
7461 îVenituri din cesiunea imobiliz„rilor — valoarea mijlocului fix v‚ndut,
necorporale ∫i corporale“
mai puþin T.V.A.
∫i dob‚nda de Óncasat
35327 îT.V.A. colectat„“
— T.V.A. colectat„ aferent„ avansului
Óncasat
35328 îT.V.A. neexigibil„“
— T.V.A. neexigibil„ aferent„
ratelor scadente
Ón perioadele urm„toare
376 îVenituri Ónregistrate Ón avans“
— dob‚nda de Óncasat
aferent„ ratelor

— Ónregistrarea avansului Óncasat
%
111 îCont curent la
Banca Naþional„ a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent
la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent
ale b„ncilor (loro)“
2511 îConturi curente“

= 3556 îDebitori diver∫i“

— valoarea avansului, inclusiv T.V.A.
colectat„ aferent„ avansului

— Ónregistrarea scoaterii din evidenþ„ a mijloacelor fixe v‚ndute cu plata Ón rate
%
4612 îAmortizarea imobiliz„rilor corporale“
6461 îPierderi din cesiunea imobiliz„rilor
necorporale ∫i corporale“

= 4422 îMijloace fixe“

— valoarea mijloacelor fixe
— amortizarea cumulat„
— valoarea neamortizat„

sau
%
4622 îAmortizarea imobiliz„rilor corporale“
6461 îPierderi din cesiunea imobiliz„rilor
necorporale ∫i corporale“

= 4522 îMijloace fixe“

— valoarea mijloacelor fixe
— amortizarea cumulat„
— valoarea neamortizat„

— Ónregistrarea Óncas„rii ratei ∫i a dob‚nzii
%

= 3556 îDebitori diver∫i“

— valoarea ratei, T.V.A.
aferent„ ratei ∫i dob‚nda

111 îCont curent la Banca Naþional„
a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent la b„nci
(nostro)“
122 îConturi de corespondent ale b„ncilor
(loro)“
2511 îConturi curente“
concomitent
376 îVenituri Ónregistrate Ón avans“

=

%
70179 îVenituri diverse
din dob‚nzi“
70279 îVenituri diverse
din dob‚nzi“

— valoarea dob‚nzii

concomitent
35328 îT.V.A. neexigibil„“

= 35327 îT.V.A. colectat„“

— T.V.A. aferent„ ratei

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 135/20.II.2002
8.2. Œnregistrarea operaþiunilor de cump„rare a mijloacelor fixe cu plata Ón rate
— Ónregistrarea facturii furnizorului
%
4422 îMijloace fixe“
4522 îMijloace fixe“
35326 îT.V.A. deductibil„“

= 3566 îAlþi creditori diver∫i“

— valoarea total„ a facturii
— valoarea mijlocului fix
— T.V.A. deductibil„ aferent„
avansului pl„tit
— T.V.A. neexigibil„ aferent„
ratelor scadente Ón perioadele urm„toare
— dob‚nda de pl„tit aferent„ ratelor

35328 îT.V.A. neexigibil„“
375 îCheltuieli Ónregistrate Ón avans“
— Ónregistrarea achit„rii avansului
3566 îAlþi creditori diver∫i“

=

%

111 îCont curent la
Banca Naþional„ a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent
la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent
ale b„ncilor (loro)“
2511 îConturi curente“

— valoarea avansului pl„tit,
inclusiv T.V.A.
deductibil„ aferent„ avansului

— Ónregistrarea achit„rii ratei ∫i a dob‚nzii aferente
3566 îAlþi creditori diver∫i“

=
%
111 îCont curent la Banca Naþional„
a Rom‚niei“
121 îConturi de corespondent
la b„nci (nostro)“
122 îConturi de corespondent
ale b„ncilor (loro)“
2511 îConturi curente“

— valoarea ratei ∫i a dob‚nzii

concomitent
%
60179 îCheltuieli diverse
cu dob‚nzile“
60279 îCheltuieli diverse
cu dob‚nzile“

= 375 îCheltuieli Ónregistrate Ón avans“

35326 îT.V.A. deductibil„“

= 35328 îT.V.A. neexigibil„“

— valoarea dob‚nzii

concomitent

8.3. Tratamentul fiscal al veniturilor, respectiv cheltuielilor
din operaþiunile de v‚nzare-cump„rare cu plata Ón rate, precum ∫i al taxei pe valoarea ad„ugat„, se efectueaz„ Ón
conformitate cu prevederile legislaþiei fiscale Ón vigoare.
9. Reglement„ri privind Óntocmirea situaþiilor financiarcontabile mod. — 4084 îRepartizarea profitului“ ∫i mod. —
4090 îIndicatori de activitate“
Av‚nd Ón vedere prevederile Normelor metodologice privind Óntocmirea, verificarea ∫i centralizarea situaþiilor financiare anuale simplificate ale agenþilor economici pe anul
2001, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor publice
nr. 460.040/2002, Óncep‚nd cu situaþiile financiar-contabile
aferente exerciþiului financiar 2001 modelul situaþiei financiar-contabile mod. — 4084 îRepartizarea profitului“ ∫i cel
al situaþiei financiar-contabile mod. — 4090 îIndicatori de
activitate“ referitor la pl„þile restante prev„zute de Modelele
situaþiilor financiar-contabile pentru b„nci, se modific„ ∫i
sunt cele prezentate Ón anexa nr. 1 ∫i, respectiv, Ón anexa
nr. 2 la prezenta circular„.

— T.V.A. aferent„ ratei scadente

II. M„suri referitoare la Óncheierea exerciþiilor financiare
de c„tre b„ncile, persoane juridice rom‚ne ∫i sucursalele
din Rom‚nia ale b„ncilor str„ine, Ón condiþiile modific„rii
∫i complet„rii Legii contabilit„þii nr. 82/1991, republicat„,
prin Ordonanþa Guvernului nr. 61/2001
10. Œntocmirea situaþiilor financiare anuale
10.1. Potrivit prevederilor Legii contabilit„þii nr. 82/1991,
republicat„, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonanþa
Guvernului nr. 61/2001, b„ncile au obligaþia s„ organizeze
∫i s„ conduc„ contabilitatea Ón conformitate cu
reglement„rile legale Ón domeniu ∫i s„ Óntocmeasc„ situaþii
financiare anuale.
10.2. B„ncile organizeaz„ ∫i conduc contabilitatea, de
regul„, Ón compartimentele distincte, conduse de c„tre
directorul economic, contabilul-∫ef sau alt„ persoan„ Ómputernicit„ s„ Óndeplineasc„ aceast„ funcþie. Aceste persoane
trebuie s„ aib„ studii economice superioare ∫i r„spund
Ómpreun„ cu personalul din subordine de organizarea ∫i
conducerea contabilit„þii, Ón condiþiile legii.
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11. Depunerea situaþiilor financiare anuale
11.1. Œn conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din
Legea contabilit„þii nr. 82/1991, republicat„, modificat„ ∫i
completat„ prin Ordonanþa Guvernului nr. 61/2001, ∫i
av‚nd Ón vedere prevederile Modelelor situaþiilor financiarcontabile pentru b„nci, c‚te un exemplar al situaþiilor financiare anuale se depune de c„tre b„nci la organele
teritoriale ale Ministerului Finanþelor Publice, precum ∫i la
Direcþia de supraveghere din cadrul B„ncii Naþionale a
Rom‚niei, Ón termen de 90 de zile de la Óncheierea
exerciþiului financiar, inclusiv de b„ncile care urmeaz„ s„
retrateze situaþiile financiare anuale p‚n„ la 30 septembrie
anul urm„tor.
11.2. Potrivit prevederilor art. 180 din Legea privind
societ„þile comerciale nr. 31/1990, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, b„ncile au obligaþia
s„ depun„ la Oficiul registrului comerþului o copie de pe
bilanþul contabil ∫i contul de profit ∫i pierdere, vizat potrivit
prevederilor din lege, la care se anexeaz„ raportul administratorilor ∫i raportul auditorilor, respectiv al cenzorilor, precum ∫i procesul-verbal al adun„rii generale a acþionarilor
sau asociaþilor.
12. Pe linia organiz„rii ∫i conducerii contabilit„þii
12.1. Contabilitatea se þine Ón limba rom‚n„ ∫i Ón
moneda naþional„.
Pentru necesit„þi proprii de informare b„ncile pot opta
pentru Óntocmirea situaþiilor financiare anuale ∫i Óntr-o
moned„ stabil„.
12.2. Orice operaþiune economic„ efectuat„ se cosemneaz„ Óntr-un document care st„ la baza Ónregistr„rilor Ón
contabilitate, dob‚ndind astfel calitatea de document justificativ.
12.3. B„ncile au obligaþia s„ efectueze inventarierea
general„ a elementelor de activ ∫i de pasiv ∫i a celorlalte
bunuri ∫i valori aflate Ón gestiune ∫i administrare, cel puþin
o dat„ pe an, de regul„ la sf‚r∫itul anului, Ón vederea
punerii de acord a datelor din contabilitate cu situaþia real„
a patrimoniului.
Inventarierea se efectueaz„ Ón conformitate cu prevederile Normelor privind organizarea ∫i efectuarea inventarierii
patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor
nr. 2.388/1995.
12.4. Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de
activ ∫i de pasiv deþinute se face Ón conformitate cu prevederile pct. 212 din Planul de conturi bancar ∫i ale
Normelor privind organizarea ∫i efectuarea inventarierii
patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanþelor
nr. 2.388/1995.
12.5. Pentru asigurarea imaginii fidele a poziþiei financiare, Ón cazul constat„rii unor deprecieri, acestea vor fi
evidenþiate astfel Ónc‚t s„ se reflecte situaþia real„ existent„, indiferent de situaþia economic„ a b„ncii respective,
chiar ∫i Ón cazul Ón care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal.
Provizioanele pentru riscuri ∫i cheltuieli se constituie de
c„tre b„nci la sf‚r∫itul exerciþiului financiar, pentru acele
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elemente din situaþiile financiare anuale a c„ror realizare
sau plat„ este incert„ ori pentru cheltuieli care devin exigibile Ón perioadele urm„toare.
Contabilitatea provizioanelor se þine pe feluri de provizioane, Ón funcþie de natura ∫i scopul sau obiectul pentru
care au fost constituite.
Din punct de vedere fiscal sunt deductibile la calculul
profitului impozabil numai provizioanele constituite potrivit
Hot„r‚rii Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii,
utiliz„rii ∫i deductibilit„þii fiscale a provizioanelor agenþilor
economici ∫i societ„þilor bancare, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
12.6. Evaluarea bunurilor produse de banc„ se face la
costul de producþie care cuprinde cheltuielile directe de
producþie, precum ∫i cota cheltuielilor indirecte de
producþie, determinate raþional ca fiind legate de fabricaþia
produselor stocate. La determinarea costului de producþie
trebuie avute Ón vedere prevederile pct. 16 lit. a) din cap. I
îDispoziþii generale“ din Planul de conturi bancar, potrivit
c„rora cheltuielile generale de administraþie, cheltuielile de
desfacere, precum ∫i alte cheltuieli de aceea∫i natur„, de
regul„, nu se includ Ón costurile de producþie. Aceste elemente se reflect„ direct Ón rezultatul exerciþiului.
12.7. Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea
contabilit„þii nr. 82/1991, republicat„, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonanþa Guvernului nr. 61/2001, reevaluarea
activelor imobilizate se face, cu excepþiile prev„zute de
reglement„rile legale, la valoarea just„, determinat„ pe
baza unor evalu„ri efectuate, de regul„, de evaluatori
autorizaþi.
12.8. B„ncile care opteaz„ pentru reevaluarea imobiliz„rilor corporale efectueaz„ aceast„ operaþiune Ón conformitate cu prevederile Hot„r‚rii Guvernului nr. 403/2000
privind reevaluarea imobiliz„rilor corporale, ale Normelor
privind reevaluarea imobiliz„rilor corporale, prezentate Ón
anexa care face parte integrant„ din aceast„ hot„r‚re, precum ∫i ale Normelor B„ncii Naþionale a Rom‚niei
nr. 11/2000 privind reevaluarea de c„tre b„nci a
imobiliz„rilor corporale.
12.9. Rezultatele reevalu„rii imobiliz„rilor corporale, stabilite Ón baza actelor normative menþionate la pct. 12.8,
sunt supuse aprob„rii adun„rii generale a acþionarilor sau
asociaþilor, respectiv a consiliului de administraþie,
dup„ caz.
12.10. Profitul contabil r„mas dup„ deducerea impozitului pe profit se repartizeaz„ astfel:
12.10.1. La b„ncile cu capital integral sau majoritar de
stat, Ón conformitate cu prevederile Ordonanþei Guvernului
nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societ„þile
naþionale, companiile naþionale ∫i societ„þile comerciale cu
capital integral sau majoritar de stat, precum ∫i la regiile
autonome, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001.
Reflectarea Ón contabilitate a profitului repartizat pe destinaþiile prev„zute la art. 1 din ordonanþa menþionat„ se
efectueaz„ astfel:

a) constituirea rezervelor legale
— constituirea fondului de rezerv„
592 îRepartizarea profitului“
=
— constituirea rezervei generale pentru riscul de credit
592 îRepartizarea profitului“
=

5121 îRezerve legale din profitul brut“
5141 îRezerva general„ pentru riscul
de credit din profitul brut“
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b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenþi
592 îRepartizarea profitului“

=

581 îRezultatul reportat“

c) alte rezerve constituite ca surse proprii de finanþare, aferente profitului rezultat din v‚nz„ri de active, respectiv
aferente facilit„þilor fiscale la impozitul pe profit
592 îRepartizarea profitului“
d) alte repartiz„ri prev„zute de
e) p‚n„ la 10%

=

519 îAlte rezerve“, analitice distincte

lege1)

pentru participarea salariaþilor la profit

592 îRepartizarea profitului“

=

3513 îParticiparea personalului la profit“

f) minimum 50% dividende cuvenite bugetului de stat, Ón cazul b„ncilor cu capital integral sau majoritar de stat
592 îRepartizarea profitului“

=

354 îDividende de plat„“

=

519 îAlte rezerve“

g) profituri repartizate ca surse proprii de finanþare
592 îRepartizarea profitului“
12.10.2. La b„ncile cu capital privat, conform hot„r‚rii
adun„rii generale a acþionarilor
12.11. Sumele din profitul net repartizate pentru participarea salariaþilor la profit vor fi Ónregistrate Ón contabilitate,
efectu‚ndu-se articolul contabil:
592 îRepartizarea =
3513 îParticiparea personalului
profitului“
la profit“.
12.12. B„ncile care au efectuat Ón anul 2001 cheltuieli
ce au ca surs„ de finanþare subvenþii de la bugetul de stat
sau sume provenite din contribuþii financiare nerambursabile
evidenþiaz„ sumele de Óncasat Ón baza decontului Óntocmit
∫i aprobat de ordonatorii de credite, prin articolul contabil:
3534 îSubvenþii“
=
7493 îVenituri din subvenþii
de exploatare“
Œn cazul Ón care subvenþiile Óncasate dep„∫esc nivelul
cheltuielilor aferente, diferenþa se Ónregistreaz„ Ón contul 376 îVenituri Ónregistrate Ón avans“.
Subvenþiile trebuie transferate Ón contul de profit ∫i pierdere ca venit, pe o baz„ sistematic„ ∫i raþional„, pe
m„sur„ ce sunt Ónregistrate ∫i cheltuielile aferente.
12.13. Subvenþiile de primit pentru investiþii, inclusiv
sumele provenite din contribuþii financiare nerambursabile,
se reflect„ Ón contabilitatea b„ncilor Ón contul 541 îSubvenþii
pentru investiþii“. Aceste sume vor fi reluate la venituri pe
m„sura amortiz„rii imobiliz„rilor respective.
12.14. Eventualele erori de natura veniturilor sau cheltuielilor, constatate Ón contabilitate dup„ aprobarea ∫i depunerea situaþiilor financiare anuale, vor fi corectate Ón anul
Ón care se constat„, potrivit prevederilor art. 1 pct. 8 din
Circulara B„ncii Naþionale a Rom‚niei nr. 2/2001 privind
reflectarea unor operaþiuni Ón contabilitate ∫i Óntocmirea unor
situaþii financiar-contabile de c„tre b„nci, iar din punct de
vedere fiscal se va depune o declaraþie care s„ rectifice
calculul impozitului pe profit al exerciþiului financiar la care
se refer„ eroarea constatat„.
12.15. Atunci c‚nd influenþele asupra veniturilor ∫i cheltuielilor prezentate Ón contul de profit ∫i pierdere, rezultate
din aplicarea pentru prima dat„ a IAS, mai puþin IAS 29,

pot fi identificate pentru anul Ón curs, se procedeaz„ la
Óntocmirea ∫i prezentarea unui cont de profit ∫i pierdere
retratat. Œn aceast„ situaþie influenþele aferente anului curent
se Ónregistreaz„ Ón conturi de venituri ∫i cheltuieli, iar
influenþele aferente anilor anteriori celui retratat se
evidenþiaz„ Ón contul 5812 îRezultatul reportat provenit din
adoptarea pentru prima dat„ a IAS, mai puþin IAS 29“.
Dac„ acest lucru nu este posibil, contul de profit ∫i pierdere din situaþiile financiare retratate este acela∫i cu cel
Óntocmit potrivit prevederilor Legii contabilit„þii nr. 82/1991,
republicat„, modificat„ ∫i completat„ prin Ordonanþa
Guvernului nr. 61/2001, ∫i ale Planului de conturi bancar.
Declaraþia privind impozitul pe profit pentru anul retratat
conform Standardelor Internaþionale de Contabilitate se va
Óntocmi pe baza datelor financiar-contabile existente Ónainte
de retratare.
12.16. Pentru fiecare post, respectiv element, prezentat
Ón situaþiile financiare anuale ale unei b„nci, Óntocmite potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanþelor publice ∫i al
guvernatorului B„ncii Naþionale a Rom‚niei nr. 1.982/5/2001
pentru aprobarea Reglement„rilor contabile armonizate cu
Directiva Comunit„þilor Economice Europene nr. 86/635/CEE
∫i cu Standardele Internaþionale de Contabilitate aplicabile
instituþiilor de credit, valoarea corespunz„toare pentru
exerciþiul financiar precedent trebuie prezentat„ Óntr-o
coloan„ separat„, cu excepþia situaþiilor financiare retratate,
care prezint„ numai informaþii aferente anului curent.
Art. 2. — Banca Naþional„ a Rom‚niei va urm„ri Ón
cadrul acþiunilor de supraveghere desf„∫urate potrivit legii
aplicarea de c„tre b„nci, persoane juridice rom‚ne, ∫i
sucursalele din Rom‚nia ale b„ncilor str„ine a prevederilor
prezentei circulare.
Art. 3. — Nerespectarea prevederilor prezentei circulare
atrage aplicarea sancþiunilor prev„zute la art. 69 din Legea
bancar„ nr. 58/1998, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei circulare
se abrog„ orice dispoziþii contrare.

GUVERNATORUL B√NCII NAÞIONALE A ROM¬NIEI,

MUGUR CONSTANTIN IS√RESCU
Bucure∫ti, 1 februarie 2002.
Nr. 4.
1)

Œnregistrarea Ón contabilitate se efectueaz„ Ón funcþie de prevederile legale.
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ANEXA Nr. 1

REPARTIZAREA PROFITULUI — mod. 4084 —
DENUMIREA B√NCII: .....................................……
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banc„: [_,_,_,_,_]

0 1

N

Naþional*)

G

Global*)

[ 3 ] TM
[ 3 ] TM
[ 3 ] TM

mod. 4084

— mii lei —
Denumirea indicatorilor

Cod
poziþie

Sume

A

B

1

REPARTIZ√RI DIN PROFIT
Rezerve

legale

110

Rezerva general„ pentru riscul de credit

111

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenþi

112

Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanþare

113

Alte repartiz„ri prev„zute de lege

114

Participarea salariaþilor la profit

115

Dividende de pl„tit, din care:

116

— dividende cuvenite statului

117

— dividende cuvenite A.P.A.P.S.

118

— dividende cuvenite S.I.F.

119

— dividende cuvenite regiilor autonome

120

— dividende cuvenite societ„þilor comerciale, din care:

121

— dividende cuvenite societ„þilor comerciale nerezidente

122

— dividende cuvenite societ„þilor cooperatiste

123

— dividende cuvenite altor societ„þi

124

— dividende cuvenite persoanelor fizice, din care:

125

— dividende cuvenite persoanelor fizice nerezidente
PROFIT NEREPARTIZAT

126
127

*) îG“ — se completeaz„ de c„tre b„ncile persoane juridice rom‚ne.
*) îN“ — se completeaz„ de sucursalele din Rom‚nia ale b„ncilor str„ine.

Administrator,
(conduc„torul b„ncii)
..........................................................
(numele, prenumele,
semn„tura ∫i ∫tampila b„ncii)

Conduc„torul compartimentului
financiar-contabil,
..........................................................
(numele, prenumele ∫i semn„tura)
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ANEXA Nr. 2

DENUMIREA B√NCII: .....................................……
Data: [_,_]_,_[_,_] Cod banc„: [_,_,_,_,_]

0 1

N
S
G

Naþional
[ 3 ] TM
Str„in„tate [ 3 ] TM
Global
[ 3 ] TM

mod. 4090

— mii lei —
din care:
PL√ÞI RESTANTE

Cod
poziþie

Total
col. 2 + 3

pentru
activitatea
curent„

A

B

1

2

PL√ÞI RESTANTE — TOTAL
(poz. 602+606+612 la 616+621+622+627), din care:
Furnizori restanþi — TOTAL (poz. 603 la 605), din care:
— peste 30 de zile
— peste 90 de zile
— peste 1 an
Obligaþii restante faþ„ de bugetul asigur„rilor
sociale — TOTAL (poz. 607 la 611), din care:
— contribuþii pentru asigur„ri sociale de stat datorate
de angajatori, salariaþi ∫i alte persoane asimilate
— contribuþii pentru Fondul asigur„rilor sociale de s„n„tate
— contribuþia pentru pensia suplimentar„
— contribuþii pentru ajutorul de ∫omaj
— alte datorii sociale
Obligaþii restante faþ„ de bugetele fondurilor speciale
Obligaþii restante faþ„ de alþi creditori
Impozite ∫i taxe nepl„tite la termenul stabilit la bugetul de stat
Impozite ∫i taxe nepl„tite la termenul stabilit la bugetele locale
Œmprumuturi primite, nerambursate la scadenþ„ — TOTAL
(poz. 617 la 620), din care:
— restante p‚n„ la 30 de zile
— restante dup„ 30 de zile
— restante dup„ 90 de zile
— restante dup„ 1 an
Dob‚nzi nepl„tite aferente Ómprumuturilor primite
Depozite b„ne∫ti primite, nerambursate la scadenþ„ — TOTAL
(poz. 623 la 626), din care:
— restante p‚n„ la 30 de zile
— restante dup„ 30 de zile
— restante dup„ 90 de zile
— restante dup„ 1 an
Dob‚nzi nepl„tite aferente depozitelor b„ne∫ti primite

pentru
investiþii
3

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
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