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2015
Total profituri 10 companii de leasing – poziție impozit de plată:  

132,140,000 RON
Total impozit pe profit top 10 companii: 

19,733,000 RON 

Rată efectivă de impozitare: 15%

Maxim rată efectivă de impozitare: 30%
Din totalul cheltuielilor nedeductibile înregistrate de o companie de 
leasing, pierderile din creanțe neacoperite de provizioane pot ajunge până 

la aprox. 27%, iar ajustările pentru deprecierea creanțelor pot atinge 

aprox. 25%.

Informații generale – impozit pe profit
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Pierderile din creanțe reprezintă cheltuieli deductibile dacă:

1. Sunt acoperite de provizioane deductibile:

• 100 % - provizioane specifice de risc de credit;

• Reg. BNR 5/2012;

• 30% - neîncasate > 270 zile;

• nu sunt garantate de alte persoane;

• datorate de persoane neafiliate;      

• 100% - procedură de faliment deschisă;

• alte condiții prevăzute de Codul fiscal.

2. Sunt înregistrate în cazurile specific menționate de Codul 
Fiscal.

Implicații impozit pe profit

Deductibilitatea pierderilor din creanțe (I)
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Cazurile specific menționate de Codul fiscal:

• punerea în aplicare a unui plan de reorganizare confirmat 
printr-o sentință judecătorească, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 85/2014;

• procedura de faliment a debitorilor a fost închisă pe baza 
hotărârii judecătorești;

• debitorul a decedat și creanța nu poate fi recuperată de la 
moștenitori;

• debitorul este dizolvat, în cazul societății cu răspundere 
limitată cu asociat unic, sau lichidat, fără succesor;

• debitorul înregistrează dificultăți financiare majore care îi   
afectează întreg patrimoniul;

• au fost încheiate contracte de asigurare.

Implicații impozit pe profit

Deductibilitatea pierderilor din creanțe (II)
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Etapele procedurilor de insolvență

Deschiderea 
procedurii

Votarea planului 
de reorganizare

Eșuarea planului 
de reorganizare

Finalizarea planului 
de reorganizare

On going 
concern

Perioada de 
observație

On going 
concern

o Dacă Societatea nu este înregistrată in tabelul final al creditorilor se poate considera că aceasta a renunțat la 
drepturile contractuale și astfel, creanța poate fi derecunoscută din evidențele contabile. Provizioanele specifice de 
risc de credit vor fi reluate prin venit.

o Dacă prin planul de reorganizarea se admite doar o parte a creanței Societății, aceasta va derecunoaște partea de 
creanță care nu a fost admisă, întrucât nu mai există alte posibilitățile legale de recuperare.  Provizionul de risc de 
credit aferent va fi reluat prin venit.

o La finalizarea procedurii de faliment, Societatea va derecunoaște creanța nerecuperată, întrucât au fost epuizate 
toate posibilitățile legale de recuperare.  Provizionul de risc de credit va fi reluat prin venit.
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Implicații impozit pe profit

Remitere de datorie

Dobânzi penalizatoare / penalități / daune-interese contractuale anulate prin convenții încheiate între
părțile contractante = cheltuieli deductibile/venituri impozabile

Care este 
natura 

creanțelor?

- Dobânzile penalizatoare /
penalitățile / daunele-
interese
- Alte creanțe

Există 
provizioane 
deductibile 
constituite? 

- Provizioane specifice de 
risc de credit
- Alte provizioane 
deductibile (30%, 100%)

Poate fi 
susținut 
scopul 

economic?

- Parte a unei operațiuni de 
restructurare a finanțării
- Limitarea costurilor 
pierderilor adiționale

Presenter
Presentation Notes
Acest tratament este de asemenea în linie cu prevederile IFRS, conform cărora un activ financiar este derecunoscut dacă drepturile contractuale asupra fluxurilor de numerar aferente actviului au expirat (IAS 39 paragraful 17 (a)). Situațiile de mai sus nu trebuie interpretate restrictiv.În conformitate cu art. 20 din Regulamentul 5/2012, utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit şi se realizează prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor doar dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii […]
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