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Rezumat. Impactul amortizării asupra situaţiilor financiare este 

foarte puternic, atât pentru calculul rezultatului, cât și pentru 
recunoaşterea în bilanţ. Amortizarea contabilă afectează elementele de 
imobilizări ale activului bilanţier, în timp ce cheltuiala corespunzătoare 
afectează contul de profit și pierdere. Amortizarea fiscală nu afectează 
performanţa entităţii economice, ci doar masa impozabilă. Diferenţele 
dintre amortizarea contabilă și amortizarea fiscală generează diferenţe 
temporare impozabile sau deductibile, aspecte ce vor fi analizate în 
condiţiile aplicării metodei impozitului amânat. Recunoaşterea în contul de 
profit şi pierdere a valorii impozitului amânat pentru fiecare tip de 
diferenţă temporară ar reprezenta un pas în deconectarea contabilităţii de 
fiscalitate. 
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1. Introducere 
 
Amortizarea reprezintă, din punct de vedere conceptual, alocarea 

sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă 
utilă. Din această perspectivă, putem afirma că amortizarea concretizează 
aplicarea convenţiei contabilităţii de angajamente și a principiului conectării 
cheltuielilor cu veniturile perioadei.  

Amortizarea imobilizărilor prin prisma impozitelor amânate trebuie 
analizată din perspectiva Standardelor Internaţionale de Contabilitate deoarece 
contabilitatea întreprinderii este marcată de două fapte fundamentale: pe de o 
parte, normalizarea şi reglementarea contabilităţii generale, iar, pe de altă parte, 
dezvoltarea cercetării contabile (Colasse, 2000, p. 20). 

În accepţiunea organismului internaţional de normalizare contabilă, 
politicile privind impozitarea profitului constituie obiectul standardului IAS 12 
„Impozit pe profit”. Potrivit acestui standard, rezultatul impozabil este cel la 
care se aplică cota de impunere, pentru determinarea impozitului ce trebuie de 
plătit, ca urmare a activităţii desfăşurate în cursul unui exerciţiu financiar. 
Rezultatul impozabil se determină pe baza regulilor stabilite de autorităţile 
fiscale ale fiecărei ţări. Diferenţele care apar între rezultatul contabil și cel fiscal 
se delimitează în diferenţe permanente și diferenţe temporare.  

 Diferenţele permanente cuprind următoarele tipuri de venituri și 
cheltuieli (Morariu et al., 2005, pp. 194-200): 

 cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal, pentru care 
nedeductibilitatea este definitivă, deoarece fiscul le consideră a fi 
exagerate sau ca nefiind necesare pentru activitatea întreprinderii; 

 venituri pe care fiscul renunţă în mod definitiv să le impoziteze, 
datorită faptului că ele provin din rezultate deja impozitate 
(dividendele primite de la filială); 

 degrevările fiscale acordate, sub forma de reduceri şi scutiri de 
impozit, în scopul încurajării anumitor acţiuni economice promovate 
de stat. 

Diferenţele temporare reprezintă diferenţe între valoarea contabilă a unui 
activ sau a unei datorii din bilanţ şi baza lor de impozitare. Aceste diferenţe 
provin din decalajul de timp între momentul contabilizării unui element şi 
includerea sa în rezultatul fiscal.  De regulă, diferenţele temporare se resorb în 
cursul unui exerciţiu ulterior.     

Există patru tipuri de elemente care stau la baza diferenţelor temporare 
(Puentes Poyatos, 2004). Acestea sunt: 

 cheltuieli sau pierderi recunoscute în contabilitate înainte de a fi 
declarate din punct de vedere fiscal; 
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 venituri declarate fiscal înaintea recunoaşterii în contabilitate; 
 venituri recunoscute în contabilitate înaintea declarării din punct de 

vedere fiscal; 
 cheltuieli sau pierderi declarate fiscal înainte de a fi recunoscute in 

contabilitate. 
Diferenţele temporare pot fi impozabile şi deductibile (Popa et al., 2007, 

pp. 276-294). Diferenţele temporare impozabile reprezintă diferenţele care vor 
avea ca efect plăţi viitoare mai mari privind impozitul pe profit, atunci când 
valoarea contabilă a unui activ sau valoarea contabilă a unei datorii va fi 
recuperată sau lichidată. Diferenţele temporare deductibile reprezintă 
diferenţele care vor avea ca efect plăţi viitoare mai mici privind impozitul pe 
profit, atunci când valoarea contabilă a unui activ sau valoarea contabilă a unei 
datorii va fi recuperată sau lichidată. 

 
2. Impozitele amânate generate de diferenţele dintre amortizarea contabilă 

  şi amortizarea fiscală 
 

Amortizarea contabilă reprezintă deprecierea ireversibilă care estre 
recunoscută în contabilitate sub formă de cheltuieli determinate conform unor 
reglementări şi reguli contabile. Amortizarea fiscală reprezintă amortizarea 
determinată conform unor reguli fiscale pentru a înlocui amortizarea contabilă 
la calculul impozitului pe profit. Diferenţele care apar între amortizarea 
recunoscută în contabilitate şi amortizarea utilizată în calculul profitului 
impozabil generează apariţia impozitelor amânate. Diferenţele dintre 
amortizarea contabilă şi amortizarea fiscală sunt determinate de utilizarea unor 
metode de amortizare diferite sau durate de utilizare diferite. Modalitatea prin 
care aceste impozite generează impozite amânate va fi pusă în evidenţă prin 
intermediul următoarelor două situaţii posibile. 

Situaţia 1: Evoluţia impozitului pe profit amânat ca urmare a utilizării 
unor metode de amortizare diferite din punct de vedere contabil şi fiscal 

O entitate economică achiziţionează la sfârşitul lunii decembrie N-1 un 
echipament tehnologic la un cost de achiziţie de 50.000 lei. Durata de viaţă a 
activului este de cinci ani, iar valoarea reziduală este nulă. Din punct de vedere 
contabil, firma utilizează metoda de amortizare liniară, iar din punct de vedere 
fiscal, firma preferă metoda de amortizare accelerată. Presupunem că firma 
obţine un rezultat contabil de 30.000 lei în anul N, 35.000 lei în anul N+1, 
40.000 lei în anul N+2, 37.000 lei în anul N+3 şi 42.000 lei în anul N+4. 

În tabelul 1 sunt sistematizate datele privind amortizarea contabilă şi 
amortizarea fiscală pentru cei cinci ani analizaţi. 

 



Amortizarea imobilizărilor prin prisma impozitelor amânate 

 
37

Tabelul 1 
 Amortizarea contabilă şi amortizarea fiscală 

Anul 
Valoarea de 

intrare 
Amortizarea 

contabilă 
Amortizarea 

fiscală 
Valoarea 
contabilă 

Baza de 
impozitare 

N 55.000 11.000 27.500 44.000 27.500 
N+1 55.000 11.000 6.875 33.000 20.625 
N+2 55.000 11.000 6.875 22.000 13.750 
N+3 55.000 11.000 6.875 11.000 6.875 

N+4 55.000 11.000 6.875 - - 

   
Pentru a elimina consecinţele aplicării amortizării contabile asupra 

profitului impozabil, această amortizare se va aduna la rezultatul contabil, iar 
ulterior din valoarea obţinută se va scădea amortizarea fiscală. Astfel, rezultatul 
impozabil, prezentat în tabelul 2, va fi influenţat de amortizarea fiscală şi de 
amortizarea contabilă. 

 
 Tabelul 2 

Calculul rezultatului fiscal 

Anul 
Rezultatul 
contabil 

Amortizarea 
contabilă 

Amortizarea 
fiscală 

Rezultatul 
impozabil 

Impozitul pe 
profit 

N 30.000 11.000 27.500 13.500 2.160 
N+1 35.000 11.000 6.875 39.125 6.260 
N+2 40.000 11.000 6.875 44.125 7.060 
N+3 37.000 11.000 6.875 41.125 6.580 

N+4 42.000 11.000 6.875 46.125 7.380 

 
Analizând datele din tabelele 1 şi 2 observăm că, la sfârşitul exerciţiului 

financiar N, valoarea contabilă a activului este mai mare decât baza de 
impozitare. În consecinţă, se constată o diferenţă temporară impozabilă de 
16.500 lei (44.000 lei – 27.500 lei) care generează o datorie privind impozitul 
amânat de 2.640 lei (16%  16.500 lei). Ţinând cont de amortizarea fiscală, 
entitatea economică obţine în anul N un rezultat impozabil de 13.500 lei pentru 
care va plăti un impozit pe profit de 2.160 lei. Dacă din punct de vedere fiscal 
nu ar fi fost utilizată metoda de amortizare accelerată, entitatea economică ar 
plăti pentru anul N un impozit pe profit de 4.800 lei (16%  30.000 lei). Prin 
urmare, firma plăteşte pentru anul N mai puţin impozit pe profit cu 2.640 lei 
(4.800 lei – 2.160 lei). Această sumă va fi plătită în următorii patru ani, când 
firma va trebui să efectueze plăţi mai mari privind impozitul pe profit decât ar fi 
fost normal din punct de vedere contabil dacă amortizarea nu ar fi avut 
consecinţe fiscale. 

La nivelul bilanţului apar datorii privind impozitul amânat de 2.640 lei. 
Entitatea economică plăteşte pentru anul N un impozit pe profit de 2.160 lei, 
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calculat pe baza regulilor fiscale, dar cheltuielile cu impozitul pe profit sunt de 
4.800 lei. Această cheltuială are două componente: cheltuiala cu impozitul pe 
profit curent 2.160 lei şi cheltuiala cu impozitul pe profit amânat de 2.640 lei.   

Aplicând metodologia descrisă pentru anul N şi pentru următorii patru 
ani, putem determina datoria privind impozitul pe profit amânat pentru anii 
N+1, N+2, N+3 şi N+4. Datele obţinute sunt sintetizate în tabelul 3. 

 
Tabelul 3 

Situaţia datoriilor privind impozitul pe profit amânat 

Anul 
Valoarea 
contabilă 

Baza de 
impozitare 

Diferenţă 
temporară 
impozabilă 

Impozit 
pe profit 

Datoria privind 
impozitul pe 
profit amânat 

Cheltuiala cu 
impozitul pe 

profit 
N 44.000 27.500 16.500 2.160 2.640 4.800 
N+1 33.000 20.625 12.375 6.260 1.980 5.600 
N+2 22.000 13.750 8.250 7.060 1.320 6.400 
N+3 11.000 6.875 4.125 6.580 660 5.920 
N+4 0 0 0 7.380 0 6.720 
Total    29.440  29.440 

 
Ca urmare a aplicării unor metode de amortizare diferite din punct de 

vedere fiscal şi contabil, se obţine un impozit pe profit datorat pentru anul N 
mai mic decât cheltuiala cu impozitul pe profit înregistrată în contabilitate în 
exerciţiul financiar N. În următorii patru ani impozitul pe profit datorat este mai 
mare decât cheltuiala cu impozitul pe profit consemnată în contul de profit şi 
pierdere. Datoria privind impozitul pe profit amânat recunoscută în bilanţul 
anului N va fi reluată la venituri în anii N+1, N+2, N+3 şi N+4. Astfel, în 
fiecare din cei patru ani menţionaţi, datoria privind impozitul pe profit amânat 
se reduce cu 660 lei, determinând o creştere a veniturilor din impozitul pe 
profitul amânat. Cu toate că în fiecare din cei cinci ani analizaţi impozitul pe 
profit determinat după regulile fiscale nu este egal cu valoarea cheltuielii cu 
impozitul pe profit determinată după regulile contabile, se observă că suma 
impozitului plătit în cei cinci ani este egală cu suma cheltuielilor cu impozitul 
pe profit înregistrată în cei cinci ani. Explicaţia acestui fapt constă în 
evidenţierea în contabilitate a datoriei privind impozitul pe profit amânat, 
datorie ce apare ca urmare a aplicării unor metode de amortizare diferite din 
punct de vedere contabil şi fiscal. Datoria privind impozitul pe profit amânat 
este descrescătoare de la un an la altul până ce se ajunge la o datorie nulă în 
bilanţul exerciţiului financiar N+4. 

  
Situaţia 2: Evoluţia impozitului pe profit amânat ca urmare a modificării 

duratei de utilizare a imobilizărilor din punct de vedere fiscal faţă de durata de 
utilizare luată în calculul amortizării contabile 
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O entitate economică achiziţionează pe data de 20 decembrie N-1 un 
program informatic pentru care stabileşte din punct de vedere contabil o durată 
de utilizare de doi ani. Costul de achiziţie a programului informatic este de 
9.000 lei. Din punct de vedere fiscal, programul informatic se amortizează pe o 
perioadă de trei ani. Atât din punct de vedere contabil, cât şi fiscal, programul 
informatic se amortizează folosind metoda liniară. Presupunem că entitatea 
economică a obţinut un rezultat contabil de 30.000 lei în anul N, 40.000 lei în 
anul N+1 şi 36.000 lei în anul N+2.  

După sistematizarea datelor privind amortizarea contabilă şi amortizarea 
fiscală, în tabelul 4 se determină rezultatul impozabil  şi impozitul pe profit. 
Trebuie să ţinem cont de faptul că rezultatul fiscal este influenţat de amortizarea 
fiscală şi nu de amortizarea înregistrată în contabilitate. 

 
Tabelul 4 

Calculul rezultatului impozabil 

Anul 
Rezultat 
contabil 

Amortizare 
contabilă 

Amortizare 
fiscală 

Rezultatul impozabil Impozit pe profit 

N 30.000 4.500 3.000 31.500 5.040 
N+1 40.000 4.500 3.000 41.500 6.640 
N+2 36.000 0 3.000 33.000 5.280 

 
Pentru anul N, datoria privind impozitul pe profit curent este de 5.040 lei. 

Ne punem întrebarea dacă această sumă coincide cu valoarea cheltuielii privind 
impozitul pe profit înregistrată, din punct de vedere contabil, în contul de profit 
şi pierdere pentru anul N. Răspunsul îl găsim analizând existenţa unei creanţe 
sau a unei datorii privind impozitul pe profit amânat. O creanţă de această 
natură ar genera o cheltuială privind impozitul pe profit mai mică de 5.040 lei. 
O datorie privind impozitul pe profit amânat ar avea ca efect înregistrarea unei 
cheltuieli cu impozitul pe profit mai mare decât impozitul pe profit curent. 

Pentru a determina existenţa unei creanţe sau a unei datorii privind 
impozitul pe profit amânat, vom compara valoarea contabilă a activului 
imobilizat cu baza sa de impozitare calculată la sfârşitul anului N. Valoarea 
contabilă a activului (4.500 lei) este mai mică decât baza de impozitare a 
activului (6.000 lei). În consecinţă, se obţine o diferenţă temporară deductibilă 
de 1.500 lei, care generează o creanţă privind impozitul amânat de 240 lei (16% 
 1.500 lei). Cheltuiala cu impozitul pe profit pentru anul N este de 4.800 lei 
(5.040 lei – 240 lei), fiind mai mare decât impozitul pe profit determinat pe 
baza regulilor fiscale. 

Dacă amortizarea contabilă ar fi fost recunoscută din punct de vedere 
fiscal, atunci firma ar fi trebuit să plătească, pentru anul N, un impozit de 4.800 
lei (16%  30.000 lei). Din punct de vedere fiscal, impozitul pe profit aferent 
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exerciţiului financiar N este de 5.040 lei. În consecinţă, firma plăteşte pentru 
anul N mai mult impozit pe profit cu 240 lei (5.040 lei – 4.800 lei). Această 
sumă va fi recuperată în următorii doi ani, când firma va trebui să efectueze 
plăţi privind impozitul pe profit mai mici cu 240 lei decât ar fi fost normal din 
punct de vedere contabil, dacă amortizarea nu ar fi avut consecinţe fiscale. 

Aplicând acelaşi demers logic ca acela prezentat mai sus, pentru următorii 
doi ani, vom determina creanţa privind impozitul pe profit amânat pentru anii 
N+1 şi N+2. Datele obţinute sunt sistematizate în tabelul 5. 

 
Tabel 5 

Situaţia creanţelor privind impozitul pe profit amânat 

Anul 
Valoarea 
contabilă 

Baza de 
impozitare 

Diferenţa 
temporară 
deductibilă 

Impozit pe 
profit 

Creanţa privind 
impozitul pe 
profit amânat 

Cheltuieli cu 
impozitul pe 

profit 
N 4.500 6.000 1.500 5.040 240 4.800 
N+1 0 3.000 3.000 6.640 480 6.400 
N+2 0 0 0 5.280 0 5.760 
Total    16.960  16.960 

  
Analizând datele din tabelul 5, se observă că la sfârşitul anului N+1 

creanţa privind impozitul pe profit amânat este de 480 lei, dar această sumă nu 
reprezintă diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit şi impozitul pe profit 
curent. Explicaţia rezidă în faptul că la sfârşitul anului N+1 se constituie creanţa 
privind impozitul pe profit amânat de 240 lei, care reprezintă diferenţa dintre 
creanţa aferentă anului N+1 şi creanţa aferentă anului N. În bilanţul anului N 
este recunoscută o creanţă privind impozitul pe profit amânat de 240 lei, iar în 
bilanţul anului N+1 valoarea acestei creanţe ajunge la 480 lei. 

La sfârşitul anului N+2, creanţa cu impozitul pe profit amânat este 0, iar 
în contabilitate este reluată creanţa de 480 lei aferentă exerciţiului financiar 
N+1. Reluarea acestei creanţe majorează cheltuiala cu impozitul pe profit din 
exerciţiul N+2 cu 480 lei. Dacă în fiecare din exerciţiile financiare N şi N+1 
cheltuiala cu impozitul pe profit este cu 240 lei mai mică faţă decât impozitul 
pe profit datorat, în exerciţiul financiar  N+2, prin reluarea pe cheltuieli a 
creanţei privind impozitul pe profit amânat, se înregistrează o cheltuială cu 
impozitul pe profit mai mare cu 480 lei faţă de impozitul pe profit datorat. 

  
3. Apariţia impozitelor amânate ca urmare a reevaluării activelor imobilizate 

 
Reevaluarea imobilizărilor corporale, în general, constă în înlocuirea 

valorii nete contabile a bunului cu valoarea sa justă. Această valoare este 
determinată pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizaţi. 
Când nu există nicio posibilitate de a identifica valoarea justă, din cauză că 
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activul reevaluat este foarte rar vândut, atunci acel activ va fi evaluat la costul 
de înlocuire diminuat cu amortizarea corespunzătoare.  

Reevaluarea este un proces complex, frecvent întâlnit la entităţile 
economice care evaluează activele imobilizate la cost istoric. Acest cost nu ţine 
cont de valoarea actuală a activelor şi astfel se denaturează poziţia şi 
performanţa financiară reflectate prin bilanţ şi contul de profit şi pierdere. Nu în 
puţine cazuri însă, decizia de a reevalua imobilizările corporale poate reprezenta 
o încercare a entităţii de a-şi majora capitalurile proprii şi de a-şi mări artificial 
capacitatea de autofinanţare (Mateş et al., 2008, pp. 57-64). 

În contabilitatea britanică sunt posibile două alternative de reevaluare 
(Cotleţ et al., 2007, p. 233). Conform primei alternative, operaţia de reevaluare 
trebuie să afecteze profitul cu mărimea amortizării cumulate până în momentul 
reevaluării, iar diferenţa din reevaluare numai cu plusul de valoare ce excede 
amortizarea. Astfel, profitul trebuie să reflecte situaţia care ar fi existat dacă nu 
s-ar fi calculat amortizarea. Conform celei de-a doua alternative, se ia în 
considerare faptul că rolul amortizării este acela de alocare a costului activelor 
reevaluate pe perioada de viaţă utilă a acestora. Ţinând cont de faptul că 
activele reevaluate nu sunt active noi, rezervele din reevaluare vor fi afectate cu 
diferenţa dintre valoarea reevaluată şi valoarea netă a activelor reevaluate. 
Alegerea între cele două tipuri de soluţii creează condiţii de disimulare a 
situaţiei reale prin descreşterea, respectiv creşterea profitului obţinut.  

  Conform paragrafului 32 din IAS 16 „Imobilizări corporale”, frecvenţa 
reevaluărilor depinde de evoluţia valorii juste a imobilizărilor corporale. Dacă 
valoarea justă se modifică semnificativ, se impun reevaluări anuale. În situaţia 
în care valoarea justă nu se modifică semnificativ, sunt recomandate reevaluări 
la 3 – 5 ani.  

IAS 16 oferă două metode în care poate fi tratată amortizarea cumulată la 
data reevaluării. O metodă ar fi recalcularea amortizării, proporţional cu 
valoarea contabilă brută a activului, astfel încât, după reevaluare, valoarea 
contabilă a activului va fi egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este 
folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui coeficient 
rezultat din raportul dintre valoarea reevaluată şi valoarea netă contabilă a 
mijlocului de transport. A doua metodă presupune eliminarea amortizării din 
valoarea contabilă brută a activului, realizându-se reevaluarea valorii nete 
contabile.  

În practică, atât persoanele care conduc contabilitatea entităţilor 
economice, cât şi organele de inspecţie fiscală se confruntă cu numeroase şi 
deosebit de complexe probleme privind impactul reevaluării asupra profitului 
impozabil. 
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Din punct de vedere fiscal, în OUG nr. 34/2009, care aduce modificări şi 
completări Codului fiscal, se fac următoarele precizări referitoare la reevaluarea 
imobilizărilor corporale: „…rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv 
a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la 
calculul profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al 
cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate, se impozitează concomitent 
cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a 
acestor mijloace fixe” (Cod fiscal, 2012, art. 22, alineat 5). 

Hotărârea Guvernului nr. 488/2009 completează această precizare, 
adăugând la normele de aplicare a Codului fiscal punctul 57, unde se arată că: 
„nu intră sub incidenţa prevederilor articolului 22, alineat 5 din Codul fiscal 
rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor 
fixe, inclusiv a terenurilor, efectuată după data de 1 ianuarie 2004, existente în 
sold în contul 1065 la data de 30 aprilie 2009 inclusiv, care au fost deduse la 
calculul profitului impozabil. Aceste rezerve se impozitează la momentul 
modificării destinaţiei acestora.” 

Pentru ca între evidenţa contabilă şi cea fiscală să nu apară diferenţe prea 
mari, ne interesează dacă reevaluarea imobilizărilor este recunoscută fiscal. 
Analizând prevederile Codului fiscal şi normele de aplicare, prezentate mai sus, 
constatăm că sporul de cheltuială cu amortizarea este recunoscut drept 
cheltuială deductibilă. Efectul acestei deductibilităţi este anulat de caracterul 
impozabil al diferenţei din reevaluare trecute eşalonat la venituri. Din punct de 
vedere practic, se ajunge la recunoaşterea fiscală a reevaluării imobilizărilor 
(Istrate, 2009, pp. 64-68).  

Prin intermediul următorului exemplu se evidenţiază apariţia impozitelor 
amânate ca urmare a reevaluării activelor imobilizate.  

Exemplu: La sfârşitul exerciţiului financiar N-1, o entitate economică 
achiziţionează un autoturism la cost de achiziţie de 70.000 lei. Durata de viaţă 
utilă este de şapte ani. Metoda de amortizare recunoscută din punct de vedere 
contabil şi fiscal este metoda liniară. La sfârşitul exerciţiului financiar N+1 se 
reevaluează autoturismul, valoarea justă fiind de 80.000 lei. Reevaluarea nu este 
recunoscută din punct de vedere fiscal. Entitatea economică obţine un rezultat 
contabil de 20.000 lei în anul N+2, 25.000 lei în anul N+3, 30.000 lei în anul 
N+4, 28.000 lei în anul N+5 şi 34.000 lei în anul N+6.  

Metodologia de reevaluare a activului imobilizat prin eliminarea 
amortizării cumulate la sfârşitul exerciţiului financiar N+1 este prezentată în 
tabelul 6. 
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Tabelul 6 
Reevaluarea pe baza valorii nete 

Explicaţie Situaţia înainte de reevaluare Situaţia după reevaluare 
Valoarea contabilă brută 70.000 80.000 
Amortizarea cumulată 20.000 - 
Valoarea netă contabilă 50.000 80.000 
Rezerva din reevaluare - 30.000 

 
După efectuarea reevaluării recunoscute în contabilitate, baza de impozitare 

nu este ajustată deoarece reevaluarea nu este recunoscută din punct de vedere 
fiscal. Prin urmare, baza de impozitare este egală cu valoarea contabilă netă înainte 
de reevaluare, de 50.000 lei. Valoarea reevaluată a autoturismului (80.000 lei) este 
mai mare decât baza de impozitare, ceea ce conduce la apariţia unei diferenţe 
temporare impozabile de 30.000 lei şi a unei datorii privind impozitul amânat de 
4.800 lei. În cei cinci ani rămaşi din durata de viaţă utilă a autoturismului, entitatea 
economică va obţine din utilizarea autoturismului beneficii impozabile de 80.000 
lei, dar nu va putea deduce din punct de vedere fiscal decât cheltuieli cu 
amortizarea de 50.000 lei. În consecinţă, în cei cinci ani rămaşi, entitatea 
economică va plăti mai mult impozit cu 4.800 lei, decât ar fi normal din punct de 
vedere contabil, dacă tranzacţia nu ar fi avut consecinţe fiscale. 

În bilanţul anului N+1 vor fi recunoscute datorii privind impozitul pe 
profit amânat în valoare de 4.800 lei,  dar aceste datorii nu vor afecta contul de 
profit şi pierdere. 

În contabilitate vor fi efectuate următoarele înregistrări: 
 anularea amortizării înregistrate până în momentul reevaluării: 

Amortizarea mijloacelor de 
transport 

= Mijloace de transport 20.000 20.000 

 
 înregistrarea rezervei din reevaluare şi a datoriei privind impozitul 

amânat.  
Mijloace de transport = % 

Rezerve din reevaluare 
Datorii privind impozitul pe 
profit amânat 

30.000  
25.200 
4.800 

 
La sfârşitul exerciţiului financiar N+2, situaţia se prezintă astfel:  
Amortizarea contabilă = Valoarea reevaluată/5 = 80.000/5 = 16.000 lei  
Amortizarea fiscală = Baza de impozitare/5 = 50.000/5 = 10.000 lei 
Rezultat contabil = 20.000 lei 
Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Amortizare contabilă – Amortizare 

fiscală  = 20.000 + 16.000 – 10.000 = 26.000 lei 
Impozitul pe profit = 16%  26 000 = 4 160 lei. 
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Cheltuielile cu impozitul pe profit care se vor înregistra în contabilitate 
sunt aferente rezultatului contabil şi sunt în valoare de 3.200 lei. Diferenţa 
dintre impozitul pe profit curent (4.160 lei) şi cheltuiala cu impozitul pe profit 
(3.200 lei) este de 960 lei şi reprezintă a 5-a parte din datoriile cu impozitul 
amânat de 4.800 lei care au fost înregistrate la sfârşitul anului N+1. Aceste 
datorii sunt reluate în părţi egale în anii: N+2, N+3, N+4, N+5 şi N+6. 

Pentru anul N+2, înregistrarea impozitului pe profit curent şi reluarea unei 
părţi din datoriile privind impozitul amânat se realizează astfel: 

 
% 
Cheltuieli cu impozitul pe profit 

Datorii privind impozitul pe 
profit amânat 

= Datorii privind impozitul pe 
profit curent 

3.200 
960 

4.160 

   
 Situaţia centralizată a datelor cu privire la reluarea datoriilor privind 

impozitul amânat în anii N+2, N+3, N+4, N+5 şi N+6 este prezentată în tabelul 7. 
 

Tabelul 7 
Impozitul pe profit curent şi reluarea datoriilor privind impozitul pe profit amânat 

Anul 
Amortizarea 

contabilă 
Amortizarea 

fiscală 
Rezultatul 
contabil 

Rezultatul 
fiscal 

Impozitul 
pe profit 
curent 

Cheltuiala 
cu 

impozitul 
pe profit 

Datoria cu 
impozitul 
amânat 
reluată 

1 2 3 4 5 = 4+2-3 6=5x16% 7=4x16% 8 = 6 - 7 
N+2 16.000 10.000 20.000 26.000 4.160 3.200 960 
N+3 16.000 10.000 25.000 31.000 4.960 4.000 960 
N+4 16.000 10.000 30.000 36.000 5.760 4.800 960 
N+5 16.000 10.000 28.000 34.000 5.440 4.480 960 
N+6 16.000 10.000 34.000 40.000 6.400 5.440 960 

 
La sfârşitul anului N+6, datoriile privind impozitul amânat înregistrate în 

anul N+1 sunt reluate în totalitate, fiind incluse eşalonat în datoriile privind 
impozitul pe profit curent aferent anilor N+2, N+3, N+4, N+5 şi N+6. 

 
4. Concluzii 
 
Existenţa unei amortizări contabile şi a unei amortizări fiscale reprezintă 

un pas important în eliminarea influenţei fiscalităţii asupra contabilităţii, dar, de 
multe ori, contabilii sunt tentaţi să introducă, din comoditate, regulile 
amortizării fiscale în contabilitate. 

Diferenţele ce apar între cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscută în 
contabilitate şi impozitul pe profit determinat pe baza regulilor fiscale 
generează apariţia unor datorii sau a unor creanţe privind impozitul amânat.  
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Amortizarea imobilizărilor poate fi analizată prin prisma impozitelor 
amânate deoarece, atunci când amortizarea recunoscută în contabilitate diferă 
de cea utilizată la calculul profitului impozabil, pot apărea impozite amânate. 
Astfel de impozite apar în cazul reevaluării activelor imobilizate. 

Prin intermediul exemplelor practice prezentate în cadrul articolului, a 
fost pusă în evidenţă apariţia şi evoluţia impozitelor amânate ca urmare a 
utilizării unei metode de amortizare în contabilitate diferită de metoda de 
amortizare recunoscută din punct de vedere fiscal, utilizării unei durate de 
amortizare contabilă diferită de durata de amortizare fiscală şi nerecunoaşterii 
reevaluării imobilizărilor din punct de vedere fiscal. În cele trei situaţii amintite 
apar fie diferenţe temporare deductibile, fie diferenţe temporare impozabile. La 
rândul lor, diferenţele temporare deductibile generează creanţe privind 
impozitul amânat, iar diferenţele temporare impozabile generează datorii 
privind impozitul amânat. Informaţiile furnizate de contabilitate trebuie să 
prezinte datoriile şi creanţele privind impozitul amânat ca datorii şi creanţe 
necurente, distinct de datoriile şi creanţele privind impozitul curent. 
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