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Abstract:  
O mare parte din activele imobilizate sunt supuse degrad rii în timp, fapt 

care necesit  înlocuirea acestora, de regul , prin amortizare. Amortizarea apare 
ca un echivalent valoric al deterior rii ireversibile a unei imobiliz ri ca urmare a 
func ion rii acesteia, a ac iunii factorilor naturali, a progresului tehnic sau a altor 
cauze. O parte din imobiliz ri, a c ror utilizare este nelimitat  în timp, ca de 
exemplu terenurile i investi iile financiare nu se amortizeaz , o depreciere 
eventual  a acestora fiind acoperit  prin intermediul ajust rilor (provizioanelor). 
În acest sens, un rol important asupra performan ei unei entit i economice îl are 
autofinan area de men inere, format  din amortizare ce asigur  reînnoirea 
activelor imobilizate scoase din func iune, la care se adaug  ajust rile pentru 
depreciere sau pierderea de valoare a elementelor de activ i provizioanelor1. 

Key words: amortizare contabil , amortizare fiscal , ajustare, depreciere, 
pierdere de valoare, standard interna ional de contabilitate 

Clasificare JEL: M41, H30 
 

1. Amortizarea – component  a autofinan rii de men inere 
Dup  remanen a în timp, deprecierea poate fi:  permanent  sau ireversibil - 

se cuantific  i se înregistreaz  prin amortizare;  temporar  sau reversibil - se 
cuantific  i se eviden iaz  prin constituirea de ajust ri de valoare. 

Ajust rile de valoare cuprind toate acele corec ii destinate s  in  seama de 
reducerile valorilor activelor stabilite la data bilan ului, indiferent dac  aceste 
reduceri sunt definitive sau nu.  

Amortizarea este o no iune, un fenomen, un proces foarte complex, cu 
determin ri tehnice, contabile, economice, financiare, juridice, fiscale, etc. Ea 
reprezint  alocarea sistematic  la cheltuieli a valorii amortizabile a unui activ pe 
întreaga sa de via  util . Exist  mai multe concep ii referitoare la amortizare2. 

                                                 
1 M. Teodorescu, L. Badea, Finan ele întreprinderii, Editura Cartea Studen easc , Bucure ti, 2007. 
2 L. Popescu, Amortizarea fiscal  în România postaderare, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul 
afacerilor, nr. 11, noiembrie 2008. 
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Conform concep iei economice (contabile) a amortiz rii, entit ile economice 

utilizeaz  bunurile achizi ionate pentru a ob ine avantaje economice pe parcursul 

mai multor perioade. În baza aplic rii unei contabilit i de angajamente i a 

separ rii exerci iilor financiare, trebuie imputat  valoarea de intrare a bunului astfel 

încât fiecare exerci iu s  suporte o cheltuial  corespunz toare avantajelor ob inute 

în urma utiliz rii bunului respectiv. Achizi ia i utilizarea imobiliz rilor reprezint  

o cheltuial  i un element al costului suportat de întreprindere. De aici apare 

necesitatea constituirii fondurilor necesare reînnoirii imobiliz rilor amortizabile 

consumate, la sfâr itul perioadei lor de utilizare prin veniturile viitoare, f r  a 

recurge la capitaluri proprii sau contractarea de datorii. Pe m sur  ce avantajele 

economice ale unui activ sunt consumate de c tre întreprindere, valoarea contabil  

a activului se reduce corespunz tor cu consumul s u, de regul , prin înregistrarea 

unei cheltuieli cu amortizarea. Amortizarea economic  sau contabil  este 

determinat  pe baza estim rilor i calculelor rezultate din deciziile 

managementului întreprinderii. Ea nu se confund  cu amortizarea fiscal , care se 

determin  în urma aplic rii legii amortiz rii i a normelor metodologice aferente 

acesteia. Amortizarea fiscal  nu afecteaz  performan a întreprinderii, ci doar 

masa impozabil , implicit calculul impozitului pe profit. Diferen ele în timp între 

amortizarea contabil  i cea fiscal  vor genera diferen e temporare impozabile sau 

deductibile1. 

Conform concep iei juridico-contabile, amortizarea este legat  de concep ia 

patrimonial  a bilan ului. Potrivit Planului contabil francez, amortizarea este o 

constatare contabil  a mic or rii valorii unui element de activ, ce rezult  din 

utilizare, din trecerea timpului, din schimbarea de tehnic  sau din oricare alt  cauz . 

Conform concep iei financiare, amortizarea este o modalitate de recuperare a 

capitalului investit, o surs  de finan are a activului imobilizat. Acumularea 

amortiz rilor anuale trebuie s  permit  înlocuirea activului imobilizat care nu mai 

poate sau nu mai trebuie  s  fie utilizat (din cauza deprecierii morale). Amortizarea 

devine astfel un element al capacit ii de autofinan are. Ea aduce o contribu ie 

esen ial  la varia ia (cre terea) fondului de rulment global i se poate calcula 

plecând fie de la excedentul brut din exploatare (metoda deductiv ), fie de la 

rezultatul net (metoda aditiv )2: 

 

 

 
 

                                                 
1 M.M. Gîrbin , t. Bunea, Sinteze, studii de caz i teste gril  privind aplicarea IAS (revizuite) – 
IFRS, volumul I, Editura CECCAR, Bucure ti, 2006. 
2 M. Teodorescu, L. Badea, Finan ele întreprinderii, Editura Cartea Studen easc , Bucure ti, 2007. 
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Nr. 
crt. 

Metoda deductiv  Metoda aditiv  

1. EXCEDENTUL BRUT DIN 
EXPLOATARE 

REZULTATUL NET 

2. + Alte venituri din exploatare 
încasabile (cu excep ia celor 
provenite din vânzarea activelor 
imobilizate) 

+ Cheltuieli calculate (amortiz ri, 
provizioane, ajust ri pentru depreciere 
sau pierderea de valoare) 

3. -  Alte cheltuieli de exploatare pl tibile 
(cu excep ia cheltuielilor privind 
activele imobilizate cedate) 

- Veniturile calculate (venituri din 
reluarea provizioanelor i a ajust rilor 
pentru depreciere sau pierdere de 
valoare) 

4. + Venituri financiare încasabile -  Veniturile din vânzarea imobiliz rilor 

5. -  Cheltuieli financiare pl tibile + Valoarea neamortizat  a imobiliz rilor 
cedate 

6. + Venituri extraordinare  - Cota parte a subven iilor pentru investi ii 
trecute la venituri 

7. -  Cheltuieli extraordinare   

8. - Impozitul pe profit   

9. = Capacitatea de autofinan are = Capacitatea de   autofinan are 

 
Amortizarea este un fenomen complex, cu determin ri i consecin e multiple; 

constituie principala surs  de autofinan are în situa ia reproduc iei simple, a 
reconstituirii simple a capitalului imobilizat (conservarea patrimoniului). În situa ia 
în care managementul entit ii economice urm re te extinderea activit ii prin 
dezvoltarea (cre terea valorii) activelor imobilizate, este necesar  apelarea i la 
surse externe de finan are (credite i finan ri nerambursabile, împrumuturi bancare 
i/sau obligatare, subven ii, dona ii, etc.) al turi de sursele interne (distribuiri din 

profitul net). 
Amortiz rile (ca i ajust rile de valoare) genereaz  cheltuieli f r  ie ire de 

resurse (nu genereaz  fluxuri negative de numerar). 
Amortizarea reprezint  o cheltuial  care reflect  consumul, respectiv 

utilizarea activului, iar valoarea sa se stabile te plecând de la cost (de achizi ie, de 
produc ie) pentru care exist  reguli clare de evaluare; înregistrarea amortiz rii în 
contabilitate nu afecteaz  direct contul de imobiliz ri, ci ajusteaz  valoarea 
contabil  a activului amortizat prin utilizarea unui cont rectificativ, pentru a se 
p stra informa ii privind valoarea ini ial  a activului. 

 
2. Elementele deprecierii în viziunea normelor contabile interna ionale 
În literatura de specialitate sunt descrise dou  metode contabile pentru 

evaluarea activelor imobilizate în situa iile financiare: metoda amortiz rii i 

metoda deprecierii. Cele dou  metode asigur  reconsiderarea valorii activelor 
imobilizate în momentul întocmirii situa iilor financiare i pornesc de la ideea c  
valoarea activelor este influen at : 
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- de o depreciere ireversibil , care are drept consecin  recunoa terea unei 
amortiz ri i 

- de o depreciere reversibil , care are drept consecin  recunoa terea unei 
ajust ri  pentru depreciere.  

Conform Standardele Interna ionale de Contabilitate amortizarea reprezint  
alocarea sistematic  a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durat  de 
via  util .1. Amortizarea unui activ începe când acesta este disponibil pentru 
utilizare, adic  atunci când se afl  în amplasamentul i starea necesare pentru a 
putea func iona în maniera dorit  de managemenul entit ii economicei 2 . 
Amortizarea trebuie s  fie recunoscut  chiar dac  valoarea just  a activului 
dep e te valoarea sa contabil , atâta timp cât valoarea rezidual 3 a activului nu 
dep e te valoarea sa contabil 4. 

Valoarea amortizabil  reprezint  costul unui activ (dac  întreprinderea are 
inten ia s  foloseasc  bunul pân  la terminarea duratei sale economice de via ) sau 
o alt  valoare care înlocuie te costul în situa iile financiare, mai pu in valoarea 
rezidual  a activului (dac  entitatea economic  are inten ia s  înlocuiasc  activul 
mai devreme de sfâr itul duratei economice de via ). 

Alegerea metodei de amortizare trebuie s  reflecte ritmul preconizat de 
consumare a beneficiilor economice viitoare ale activului de c tre entitatea 
economic . O entitate economic  poate utiliza mai multe metode de amortizare: 
metoda liniar , metoda degresiv  i metoda unit ilor de produc ie. Fiecare 
metod  de amortizare influen eaz  într-un anumit fel cheltuiala cu amortizarea; 
amortizarea liniar  are ca rezultat o cheltuial  constant  de-a lungul duratei de 
via  util  a bunului, dac  valoarea rezidual  a activului nu se modific ; 
amortizarea degresiv  are ca rezultat o cheltuial  de amortizare descresc toare de-
a lungul duratei de via  util  a activului; amortizarea calculat  prin metoda 
unit ilor de produc ie are ca rezultat o cheltuial  pe baza utiliz rii sau a produc iei 
preconizate a se ob ine. 

Deprecierea se constituie într-o cheltuial  care reflect  o pierdere de valoare 
pentru un activ referitor la vânzarea sau utilizarea sa, o situa ie particular  fiind cea 
referitoare la activele evaluate la valoarea reevaluat .  

O ajustare privind deprecierile sau pierderile de valoare apare atunci când 

valoarea contabil  a unui activ dep e te valoarea recuperabil , în cazul activelor 

imobilizate, valoarea net  de realizare în cazul stocurilor, sau valoarea just  sau 
                                                 
1 Conform IFRS, termenul amortizare este în general utilizat în locul termenului depreciere, în cazul 
unei imobiliz ri necorporale, cei doi termeni având acela i în eles. 
2  Standardele Interna ionale de Raportare Financiar , incluzând Standardele Interna ionale de 
Contabilitate i Interpret rile, emise la 1 ianuarie 2009, Editura CECCAR, 2009. 
3 Valoarea rezidual  a unui activ este valoarea estimat  pe care ar ob ine-o în prezent o entitate din 
cedarea unui activ, dup  deducerea costurilor asociate ced rii, dac  activul ar avea deja vechimea i 
starea prev zute la sfâr itul duratei sale de via  util . 
4 Valoarea contabil  a unui activ este valoarea la care activul este recunoscut dup  ce se deduc 
amortizarea cumulat  i pierderile cumulate din depreciere. 
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costul amortizabil, în cazul instrumentelor financiare. Recunoa terea unei ajust ri 

privind deprecierea sau pierderile de valoare este o consecin  a aplic rii 

principiului pruden ei în contabilitate.  

Deprecierea, în viziunea Standardelor Interna ionale de Contabilitate, 

reprezint  m rimea diferen ei pozitive1 dintre valoarea contabil  a unui activ i 

valoarea sa recuperabil , situa ie în care  activul se consider  ca fiind depreciat. 

În cazul în care valoarea recuperabil  este mai mare decât valoarea contabil , 

activul este apreciat valoric iar aceast  apreciere nu se contabilizeaz  în virtutea 

principiului pruden ei . 

Din punct de vedere al înregistr rii în contabilitate:  

- valoarea amortiz rii trebuie recunoscut  ca o cheltuial  în Contul de profit 

i pierdere, în conformitate cu IAS 16 Imobiliz ri corporale i cu IAS 38 Active 

necorporale, iar  

- valoarea deprecierii, a a cum apare definit  în IAS 36 Deprecierea 

activelor, trebuie recunoscut  ca i cheltuial  în Contul de profit i pierdere, cu 

excep ia situa iei în care activul este înregistrat la valoarea reevaluat . În 

accep iunea IAS 36 Deprecierea activelor, deprecierea de valoare, se refer  de 

regul  la o deteriorare a valorii unui activ, deteriorare care are pu ine anse de a 

disp rea în viitor, fiind cauzat  de uzura moral , condi ii nefavorabile de pe pia  

etc. Pentru a determina pierderea de valoare, trebuia întâi estimat  valoarea 

recuperabil  a activului i, implicit, pre ul net de vânzare i valoarea de utilitate. 

Înregistrarea pierderii din depreciere se realizeaz  în dou  moduri, în func ie 

de situa ia contabil  a activului depreciat: în situa ia unui activ care nu a fost 

reevaluat, pierderea din depreciere va fi recunoscut  direct în profitul sau 

pierderea perioadei; în situa ia unui activ care a fost reevaluat (în conformitate cu 

modelul de reevaluare din IAS 16), pierderea din depreciere trebuie recunoscut  

în Rezultatul global, prin diminuarea surplusului rezultat în urma reevalu rii, dac  

pierderea din depreciere nu dep e te surplusul din reevaluarea activului respectiv. 

În cazul în care pierderea din depreciere este mai mare decât surplusul din 

reevaluare, pierderea de valoare se imput  cu prioritate asupra rezervei din 

reevaluare iar dup  epuizarea acesteia este recunoscut  ca o cheltuial  în profitul 

sau pierderea perioadei. 

Reluarea unei pierderi din depreciere. Standardul IAS 36 specific  i 

situa iile în care entitatea economic  trebuie s  reia (diminueze) o pierdere din 

depreciere. Recunoa terea pierderii din depreciere 2  se realizeaz  prin debitarea 

unui cont de cheltuieli i prin creditarea unui cont de venituri în situa ia cas rii 

                                                 
1 Valoare recuperabil  mai mic  decât valoarea contabi . 
2  O pierdere din depreciere este diferen a dintre valoarea contabil  (mai mare) i valoarea 
recuperabil  a unui activ sau a unei unit i generatoare de numerar. 
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pierderii din depreciere. Standardul IAS 36 oblig  ca o pierdere de valoare 

recunoscut  în exerci iile financiare s  fie reluat , dac  i numai dac , a avut loc o 

modificare în estim rile folosite pentru determinarea valorii recuperabile, de la 

ultima contabilizare a pierderii din depreciere. Aceast  pierdere poate fi reluat  

doar dac  nu conduce la o valoare contabil  mai mare decât cea determinat  în 

condi iile în care nu ar fi existat nici o depreciere în anii anteriori. 

Estimarea pierderii din depreciere se bazeaz  pe existen a unor indicii date de 

informa ii ce provin din surse externe entit ii economice (cre terea valorii de pia  

a activului, schimb ri semnificative cu efect favorabil în mediul tehnologic, 

economic, juridic sau al pie ei pe care opereaz  entitatea economic ) i din surse 

din interiorul acesteia (schimb ri importante în modul de utilizare al unui activ).1 

IAS 36 Deprecierea activelor cere ca, atât dup  recunoa terea, cât i dup  

reluarea unei pierderi din depreciere, amortizarea activului s  fie ajustat  în 

perioadele viitoare pentru a aloca valoarea contabil  revizuit , mai pu in valoarea 

lui rezidual , dac  exist , de-a lungul duratei de via  util  r mas . Indiferent de 

metoda utilizat  pentru înregistrarea în contabilitate a deprecierii, valoarea 

amortizabil  trebuie recalculat  pentru a determina amortizarea viitoare. 

Standardul precizeaz  faptul c  nu este întotdeauna necesar  determinarea 

atât a valorii juste a unui activ (minus costul s u generat de vânzare), cât i a 

valorii de utilizare, men ionând c , dac  oricare dintre aceste valori dep e te 

valoarea contabil  a activului, activul nu este depreciat, estimarea celeilalte valori 

nefiind necesar . 

Calculul valorii juste minus costurile generate de vânzare2 este posibil chiar 

dac  activul avut în vedere nu este comercializat pe o pia  activ 3. 

Estimarea valorii de utilizare a unui activ reprezint : 

estimarea viitoarelor intr ri i ie iri de numerar ce deriv  din folosirea 

continu  a activului i de cedarea acestuia; i 

aplicarea ratei de actualizare adecvat  pentru aceste fluxuri de trezorerie 

viitoare. 
 

                                                 
1 D. Mate , D. Grozi, Surse de informa ii pentru reluarea pierderii din depreciere a unei imobiliz ri 
corporale, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul afacerilor, , nr 11, noiembrie, 2008. 
2 Valoarea just  minus costurile de vânzare (cedare) reprezint  valoarea care poate fi ob inut  din 
vânzarea unui activ sau a unei unit i generatoare de numerar, în cadrul unei tranzac ii desf urate în 
condi ii obiective între p r i interesate i în cunostin  de cauz , minus costurile de cedare. Costurile 
de cedare sunt costuri ale schimb rii nivelului de activitate, costuri direct atribuite ced rii unui activ 
sau unei unit i generatoare de numerar, cu excep ia costurilor de finan are i a cheltuielilor cu 
impozitul pe profit. 
3 Conform IFRS, o pia  activ  este o pia  în cadrul c reia sunt îndeplinite cumulat urm toarele trei 
condi ii: elementele tranzac ionate pe pia a în cauz  sunt omogene; în mod normal, pot fi g si i 
cump r tori i vânz tori interesa i în orice moment; pre urile sunt accesibile publicului. 
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Valoarea de utilizare se determin  matematic dup  formula1: 

  
n

t
n

n
t

t
u

a

VR

a

CF
V

1 11
 

unde: 
Vu = valoarea de utilizare; 
CFt = cash flow net, estimat în perioada t; 
t = perioada (de regul , în ani); 
n = durata pe care se face estimarea; 
VRn = valoarea rezidual , estimat  a fi ob inut  la sfâr itul duratei   
           de estimare; 
a = rata de actualizare. 

Pentru calculul cash flow-ului este de re inut cea mai utilizat  formul  
prezentat  în literatura de specialitate, cea a definirii directe a acestuia , astfel: 
 

CF                      =           Încas ri                  -                  Pl i 
   estimat în perioada t         generate de activ în perioada t      generate de activ în perioada t 

 
Rata de actualizare trebuie s  fie rata înainte de impozitare ce reflect  

evalu rile pie ei curente ale valorii – timp a banilor i riscurilor specifice activului. 
Se men ioneaz  c  la finele exerci iului financiar, o entitate economic  care a 

contabilizat anii anteriori o pierdere din depreciere pentru un activ sau o unitate 
generatoare de fluxuri de numerar2 trebuie s  aprecieze dac  au ap rut noi indicii 
care s  anuleze pierderea din depreciere sau s  o diminueze. Dac  exist  astfel de 
informa ii, entitatea economic  trebuie s  estimeze din nou valoarea recuperabil  a 
activului sau a unit ii generatoare de fluxuri de trezorerie i s  reia sau s  
diminueze pierderea din depreciere. inând cont de faptul c  o pierdere din 
depreciere este recunoscut , evaluat  i contabilizat  în contul de profit i 
pierdere sau în conturile de capital pe baza unor estim ri, orice modificare a 
parametrilor ini iali avu i în vedere în cadrul estim rii particip  la influen area 
rezultatului financiar net al perioadei curente sau la modificarea rezervelor. 

În conformitate cu paragraful 60 din IAS 36 Deprecierea activelor, pierderea 
din depreciere va fi recunoscut  imediat în contul de profit si pierdere al perioadei, 
excep ie face situa ia în care activul este contabilizat la valoarea reevaluat , în 
conformitate cu prevederile IAS 16 Imobiliz ri corporale. În cazul unui activ 
reevaluat, orice pierdere din depreciere va fi considerat  ca fiind o descre tere 
generat  de reevaluare, în conformitate cu IAS 16 Imobiliz ri corporale. 

                                                 
1  Mihai Ristea (coordonator), Ghid pentru în elegerea i aplicarea Standardelor Interna ionale de 
contabilitate – IAS 36 “Deprecierea activelor”, Editura CECCAR, Bucuresti, 2004. 
2 Unitatea generatoare de fluxuri de trezorerie este cel mai mic grup identificabil de active a c ror 
utilizare continu  genereaz  fluxuri de numerar, independent de intr rile de numerar generate de alte 
active sau grupe de active. 
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3. Tratamentul contabil al deprecierii în România 
În contabilitatea din România, în prezent, se observ  tendin a tot mai 

accentuat  de a separa contabilitatea de fiscalitate. De aceea, referitor la amortizare, 

în prezent se utilizeaz  dou  concepte sensibil diferite1: 

- amortizarea contabil , prev zut  de reglement rile cu caracter contabil; 

- amortizarea fiscal , prev zut  de reglement rile cu caracter fiscal. 

Amortizarea contabil  reprezint  amortizarea care se înscrie în contabilitate 

sub form  de cheltuieli, determinate conform unor reglement ri i reguli contabile. 

Pentru înregistrarea amortiz rii contabile trebuie s  dispunem de reguli de 

amortizare contabil , de o baz  de amortizare sau de o valoare amortizabil , de 

regimuri de amortizare, precum i de durate de amortizare definite din punct de 

vedere contabil. Toate aceste reguli i principii sunt reglementate prin OMFP nr. 

3055/2009 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele 

europene2. 

Amortizarea contabil  este definit  de articolul 31 alin.(1) i (2) din OMFP nr. 

3055/2009, astfel: (1) Ajust rile de valoare cuprind toate corec iile destinate s  

in  seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilan ului, 

indiferent dac  acea reducere este sau nu definitiv . (2) Ajust rile de valoare pot fi: 

ajust ri permanente, denumite în continuare amortiz ri, i/sau ajust rile provizorii, 

denumite în continuare ajust ri pentru depreciere sau pierdere de valoare, în 

func ie de caracterul permanent sau provizoriu al ajust rii activelor. 

Din punct de vedere contabil, reglement rile actuale men in conceptul de 

durat  de utilizare economic  prin care se în elege durata de via  util , aceasta 

reprezentând: perioada în care un activ este prev zut a fi disponibil pentru 

utilizare de c tre o entitate; sau num rul unit ilor produse sau al unor unit i 

similare ce se estimeaz  c  vor fi ob inute de entitate prin folosirea activului 

respectiv. 

Amortizarea se stabile te prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii 

de intrare a imobiliz rilor. Amortizarea imobiliz rilor corporale se calculeaz  

începând cu luna urm toare punerii în func iune i pân  la recuperarea integral  a 

valorii lor de intrare. La stabilirea amortiz rii imobiliz rilor corporale sunt avute în 

vedere duratele de utilizare economic  i condi iile de utilizare a acestora. 

Reglementarea se apropie de prevederile amortiz rii fiscale în ceea ce prive te data 

de la care începe calculul i înregistrarea amortiz rii în contabilitate. 

 

                                                 
1 L. Popescu, Amortizarea fiscal  în România postaderare, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul 
afacerilor, nr. 11, noiembrie 2008. 
2 Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 766 bis/10.11.2009. 



Internal Auditing & Risk Management     _________________      Anul VI, Nr.2(22), Iunie 2011 

 

 23

Conform normelor contabile na ionale, exist  patru regimuri de amortizare 
utilizate de întreprinderi: 

a) amortizarea liniar  realizat  prin includerea uniform  în cheltuielile de 
exploatare a unor sume fixe, stabilite propor ional cu num rul de ani ai duratei de 
utilizare economic  a acestora; 

b) amortizarea degresiv , care const  în multiplicarea cotelor de amortizare 
liniar  cu un anumit coeficient, caz în care poate fi avut  în vedere legisla ia în 
vigoare; 

c) amortizarea accelerat , care const  în includerea, în primul an de 
func ionare, în cheltuielile de exploatare a unei amortiz ri de pân  la 50% din 
valoarea de intrare a imobiliz rii. Amortiz rile anuale pentru exerci iile financiare 
urm toare sunt calculate la valoarea r mas  de amortizat, dup  regimul liniar, prin 
raportare la num rul de ani de utilizare r ma i. Deoarece amortizarea calculat  
trebuie s  fie corelat  cu modul de utilizare a activului i, întrucât exist  situa ii 
rare când o imobilizare corporal  se consum  în primul an în procent de pân  la 
50%, rezult  c  metoda de amortizare accelerat  este mai pu in utilizat  în scopuri 
contabile; 

d) amortizare calculat  pe unitate de produs sau serviciu, atunci când natura 
imobiliz rii justific  utilizarea unei asemenea metode de amortizare. 

Conform OMFP nr. 3055/2009, metoda de amortizare folosit  trebuie s  
reflecte modul în care beneficiile economice viitoare ale unui activ se a teapt  s  
fie consumate de entitatea economic . Prin urmare, entit ile economice care 
aplic  Standardele Interna ionale de Raportare Financiar  (IFRS) vor înregistra 
în contabilitate doar amortizarea contabil , calculat  având la baz  ra ionamente 
economice, i nu amortizarea fiscal , determinat  potrivit reglement rilor fiscale 
în vigoare într-un moment sau altul. Diferen ele care vor ap rea între rezultatul 
contabil i rezultatul fiscal vor genera, în aceast  situa ie, impozite amânate. 

Amortizarea se aplic  de o manier  consecvent  pentru toate activele de 
aceea i natur  i având condi ii de utilizare identice, în func ie de politica contabil  
adoptat . i se poate modifica doar atunci când aceasta este determinat  de o eroare 
în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobiliz ri 
corporale. 

Prin calculul i înregistrarea ajust rilor pentru deprecierea sau pierderea de 
valoare a imobiliz rilor se cuantific  uzura (deprecierea) sau pierderea de valoare 
reversibil  (temporar ) a acestor imobiliz ri, aplicându-se cerin a impus  
informa iei contabile de a oferi o imagine „clar , sincer , fidel  i complet , în 
toate aspectele esen iale, asupra patrimoniului”. Ca tratament contabil ajust rile 
sunt asem n toare cu provizioanele. Ele cuprind toate corec iile destinate s  in  
seama de reducerile reversibile ale valorilor activelor individuale, stabilite la data 
bilan ului. 
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Spre deosebire de normele contabile na ionale, normele IASB prev d, pentru 
activele imobilizate, ca stabilirea valorii recuperabile la data bilan ului se face 
doar atunci când exist  un indiciu c  activul este depreciat i nu la fiecare dat  a 
bilan ului, deoarece inventarierea la data bilan ului nu exist  în viziunea IASB (de 
la aceast  regul , fac excep ie, activele necorporale cu durat  nedeterminat  care 
trebuie testate pentru depreciere anual sau mai frecvent în cazul în care exist  un 
indiciu c  activul respectiv ar fi depreciat). 
 

4. Tratamentul fiscal al deprecierii în România 
Ca urmare a faptului c  interesul statului este de a diminua cheltuielile cu 

amortizarea pentru ca impozitul pe profit pl tit s  fie cât mai mare, amortizarea 
contabil  nu este întotdeauna egal  cu amortizarea fiscal ; trecerea pe cheltuieli 
din punct de vedere contabil poate s  difere, în timp, de trecerea pe cheltuieli 
deductibile din punct de vedere fiscal1. 

Amortizarea fiscal , în opozi ie cu normele de contabilitate, se determinat  
conform unor reglement ri i reguli fiscale stricte pentru a înlocui amortizarea 
contabil  la calculul impozitului pe profit. 

Amortizarea fiscal  este reglementat  de Codul fiscal2, în articolul 24, dar 
prevederi legate de aceasta sunt prezentate i în Normele metodologice3 de aplicare 
a Codului fiscal, precum i în Catalogul4privind clasificarea i duratele normale de 
func ionare a activelor fixe. 

Amortizarea fiscal  are în vedere amortizarea mijloacelor fixe, care sunt 
definite de articolul 24 din Codul fiscal astfel: mijlocul fix amortizabil este orice 
imobilizare corporal  care îndepline te cumulativ urm toarele condi ii: 

a) este de inut i utilizat în produc ia, livrarea de bunuri sau în prestarea de 
servicii, pentru a fi închiriat ter ilor sau în scopuri administrative; 

b) are o valoare fiscal 5  mai mare decât limita stabilit  prin hot râre a 
Guvernului, la data intr rii în patrimoniul contribuabilului; 

c) are o durat  normal  de utilizare mai mare de un an. 

                                                 
1 L. â u, C. erb nescu, D. tefan, D. Cataram , A. Nica, E. Miricescu, Fiscalitate de la lege la 
practic , edi ia a V-a, Editura C.H. Beck, Bucure ti, 2008 
2  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
927/23.12.2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, cea mai recent  fiind H.G. nr. 
1.620/31.12.2009 publicat  în Monitorul Oficial nr. 927/31.12.2009. 
3  Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, republicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, 
nr.575/04.07.2005, cu modific rile ulterioare. 
4 La 1 ianuarie 2005, a intrat în vigoare Hot rârea Guvernului României nr. 2139 din 30 noiembrie 
2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de func ionare a 
mijloacelor fixe. 
5  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 
927/23.12.2003, cu modific rile i complet rile ulterioare, cea mai recent  fiind H.G. nr. 
1.620/31.12.2009 publicat  în Monitorul Oficial nr. 927/31.12.2009. 
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Conform prevederilor articolului men ionat anterior, cheltuielile aferente 
achizi ion rii, producerii, construirii, asambl rii, instal rii sau îmbun t irii 
mijloacelor fixe amortizabile se recupereaz  din punct de vedere fiscal prin 
deducerea amortiz rii. 

Din cele prezentate putem afirma faptul c  no iunea de mijloc fix amortizabil 
reprezint  un concept strict fiscal, reprezentând o categorie mai restrâns  de 
imobiliz ri corporale. Acestuia i se asociaz  no iunea de valoare fiscal  în locul 
celei de valoare de intrare. F când o compara ie a defini iilor imobiliz rilor 
corporale i a mijloacelor fixe, rezult  existen a unor imobiliz ri corporale care au 
o valoare de intrare mai mic  decât limita stabilit  prin hot râre a Guvernului, 
pentru care, conform prevederilor articolului 24 din Codul fiscal, contribuabilul 
poate opta pentru deducerea cheltuielilor aferente imobiliz rii sau pentru 
recuperarea acestor cheltuieli prin deduceri de amortizare. În acest sens, op iunea 
pentru deducerea cheltuielilor cu amortizarea aferente acestor imobiliz ri (obiecte 
de inventar) conduce la un tratament diferen iat al cheltuielilor cu amortizarea, 
respectiv divizarea acestora în cheltuieli deductibile la calculul profitului 
(prevedere contabil ) i cheltuieli nedeductibile la calculul profitului (prevedere 
fiscal ), ceea ce ar d una tratamentului unitar nedeductibil al amortiz rii contabile1. 

Valoarea amortizabil  trebuie s  fie calculat  în func ie de ritmul uzurii fizice 
i de evolu ia progresului tehnic pentru a diminua la maxim pierderile generate de 

învechirea activelor în func iune fa  de cele noi intrate pe pia . Practicarea unei 
contabilit i în costuri istorice, mai ales în mediile infla ioniste, are ca efect 
maximizarea posibilit ilor de refacere a capitalului imobilizat prin intermediul 
amortiz rii. Regula fiscal  impune întreprinderilor s  amortizeze activele corporale 
i necorporale conform legii2, prin utilizarea unuia dintre regimurile de amortizare 

liniar , degresiv  sau accelerat , amortizarea liniar  fiind o m rime ra ional  i 
economic  agreat  i de fiscalitate3. 

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determin  conform 
urm toarelor reguli:  în cazul construc iilor, se aplic  metoda de amortizare liniar ; 
în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al ma inilor, uneltelor i instala iilor, 
precum i pentru computere i echipamente periferice ale acestora, contribuabilul 
poate opta pentru metoda de amortizare liniar , degresiv  sau accelerat ; în cazul 
oric rui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de 
amortizare liniar  sau degresiv . 

În cazul metodei de amortizare liniar , amortizarea se stabile te prin 
aplicarea cotei de amortizare liniar  la valoarea fiscal  a mijlocului fix amortizabil.  

                                                 
1 L. Popescu, Amortizarea fiscal  în România postaderare, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul 
afacerilor, nr. 11, noiembrie 2008. 
2 Legea nr.15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale i necorporale, 
republicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 242/31.05.1999. 
3  A. Morariu, G. Radu, M. P unescu, Contabilitate i fiscalitate în dezvoltarea firmei, Editura Ex 
Ponto, Constan a, 2005. 
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În cazul metodei de amortizare degresiv , amortizarea se calculeaz  prin 
multiplicarea cotelor de amortizare liniar  cu unul dintre coeficien ii urm tori:1,5, 
dac  durata normal  de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 i 5 ani;  
2,0, dac  durata normal  de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 i 10 
ani;  2,5, dac  durata normal  de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai 
mare de 10 ani. 

În cazul metodei de amortizare accelerat , amortizarea se calculeaz  dup  
cum urmeaz : pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate dep i 50% din 
valoarea fiscal  a mijlocului fix amortizabil; pentru urm torii ani de utilizare, 
amortizarea se calculeaz  prin raportarea valorii r mase de amortizat a mijlocului 
fix la durata normal  de utilizare r mas  a acestuia. 

Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determin  
f r  a lua în calcul amortizarea contabil . Câ tigurile sau pierderile rezultate din 
vânzarea ori din scoaterea din func iune a acestor mijloace fixe se calculeaz  pe 
baza valorii fiscale a acestora, diminuat  cu amortizarea fiscal . 

Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale i necorporale 1 , republicat , cu modific rile i complet rile 
ulterioare, nu se aplic  la calculul profitului impozabil, cu excep ia prevederilor art. 
3 alin. 2 lit. a - potrivit c ruia sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul 
de obiecte ce se utilizeaz  ca atare i are o valoare de intrare mai mare decât 
limita stabilit  prin hot râre a Guvernului, limit  ce poate fi actualizat  anual, în 
func ie de indicele de infla ie - i ale art. 8 din aceea i lege, care prevede: ”Duratele 
normale de func ionare, precum i clasifica ia mijloacelor fixe se aprob  prin 
hot râre a Guvernului. La determinarea lor se va ine seama de parametrii 
tehnico-economici stabili i de proiectan i i de produc tori prin c r ile sau 
documenta iile tehnice ale mijloacelor fixe respective, precum i de efectele uzurii 
morale. Aceste durate vor fi revizuite periodic, dar nu mai târziu de 5 ani”. 

Durata normal  de func ionare, conform Catalogului privind clasificarea i 
duratele normale de func ionarea mijloacelor fixe2, reprezint  durata de utilizare în 
care se recupereaz  din punct de vedere fiscal, valoarea fiscal  de intrare a 
activelor fixe pe calea amortiz rii. În acest sens, durata normal  de func ionare este 
mai redus  decât durata de via  util  (fizic ) a mijlocului fix respectiv. 
Introducerea conceptului de amortizare fiscal  determin  dificult i în ceea ce 
prive te stabilirea momentului scoaterii fizice din func iune. În cazul unor durate 
diferite, dac  activul este casat dup  epuizarea duratei economice (contabile) este 
posibil s  fie amortizat în continuare fiscal, iar dac  se are în vedere durata 
normal  (fiscal ) exist  riscul ca mijlocul fix s  fie amortizat în continuare 
contabil. În acest sens, reglement rile fiscale trebuie s  fie utilizate numai în scop 

                                                 
1 Legea nr.15/24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale i necorporale, 
republicat  în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 242/31.05.1999. 
2 HG nr. 2.139/30.11.2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de 
func ionare a mijloacelor fixe, Monitorul Oficial al României, partea I, nr.46/13.01.2005. 
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fiscal, extracontabil, durata de via  dup  care se poate face casarea, cu adev rat 
normal , fiind durata de utilizare economic , sinonim  cu durata de via  util 1, 
definit  ca fiind perioada în care un activ este prev zut a fi disponibil pentru 
utilizare de c tre o entitate; sau num rul unit ilor produse sau al unor unit i 
similare ce se estimeaz  c  vor fi ob inute de entitate prin folosirea activului 
respectiv2. 

Separarea contabilit ii de fiscalitate în ceea ce prive te amortizarea 
reprezint  un pas important în eliminarea fiscalit ii din contabilitate, existând 
pericolul ca însi i profesioni tii contabili, din comoditate, s  introduc  i în 
contabilitate normele fiscale 3 , ap rând pericolul polu rii contabilit ii de c tre 
normele fiscale. 

În acest sens este prezentat un studiu de caz al unei întreprinderi ce are ca 
obiect de activitate fabricarea de utilaje pentru construc ii. În data de 01.01.2008 a 
achizi ionat un strung în vederea utiliz rii acestuia în activitatea de produc ie. 
Valoarea de achizi ie a utilajului (valoarea fiscal ), conform facturii de achizi ie, a 
fost de 210.000 lei. Durata de utilizare economic , stabilit  de societate, este de 5 
ani de la data punerii în func iune. Atât în scopuri contabile, cât i în scopuri fiscale, 
societatea utilizeaz  metoda de amortizare liniar . 

Din punct de vedere contabil: utilajul achizi ionat (strung) reprezint  
imobilizare corporal  i se înregistreaz  în cadrul grupei 21 a Planului de conturi, 
în categoria instala iilor tehnice (echipamente tehnologice). Înregistrarea lunar  a 
cheltuielilor cu amortizarea utilajului, în valoare de 3.500 lei (210.000 lei / 5 ani / 
12 luni) se realizeaz  pe toat  durata de utilizare economic  a acestuia, începând cu 
data punerii în func iune. 

Din punct de vedere fiscal: utilajul achizi ionat (strungul) reprezint  mijloc 
fix. Amortizarea fiscal  lunar  a acestuia se determin  în func ie de durata normal  
de utilizare, care se stabile te conform Catalogului privind clasificarea i duratele 
normale de func ionare a mijloacelor fixe. Astfel, potrivit Catalogului, elementul 
strung se reg se te în cadrul: 

grupei 2 „Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii” 
subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (ma ini, utilaje i instala ii de lucru)” 
clasa 2.1.5 „Ma ini, utilaje i instala ii pentru construc ii de ma ini i 
prelucrarea metalului” � subclasa 2.1.5.2 „Strunguri...” 

                                                 
1 Definit  conform articolului 68, punctul 3, din OMFP nr. 3055/2009. 
2 Legat de diferen a dintre durata de via  util  i durata economic  a unui bun, exist  unele opinii 
conform c rora “durata de via  util  a unui activ poate fi mai redus  decât via a sa economic , 
estimarea duratei de utilitate a unui bun corporal sau necorporal fiind o problem  de judecat  
profesional  bazat  pe experien a întreprinderii” M.M.Gîrbin , . Bunea, Sinteze, studii de caz i teste 
gril  privind aplicarea IAS (revizuite) – IFRS, volumul I, Editura CECCAR, Bucure ti, 2006. 
3 L. Popescu, Amortizarea fiscal  în România postaderare, Revista Contabilitatea, expertiza i auditul 
afacerilor, Editura CECCAR, nr. 11, noiembrie, 2008. 
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Acestui cod de identificare (2.1.5.2 „Strunguri...”) îi corespunde o durat  
normal  de func ionare în intervalul 8-12 ani. 

În vederea determin rii amortiz rii fiscale, entitatea economic  utilizeaz  o 
durat  normal  de func ionare de 8 ani. 

Amortizarea fiscal  lunar  este în sum  de 2.188 lei., calculat  astfel: cota de 
amortizare = 100/8 = 12,5%; amortizarea fiscal  anual  = 210.000 x 12,5% = 
26.250 lei; amortizarea fiscal  lunar  = 26.250/12 = 2188 lei. 

Din punct de vedere fiscal, societatea înregistreaz  amortizarea utilajului 
începând cu luna februarie 2008. 

Entitatea economic  înregistreaz  o amortizare lunar  de 3.500 lei, care 
reprezint  amortizare contabil . Deoarece amortizarea contabil  (3.500 lei) > 
amortizarea fiscal  (2.188 lei), diferen a dintre cele dou  valori (1.312 lei) 
reprezint  cheltuial  nedeductibil , din punct de vedere fiscal. Amortizarea 
contabil  nu este întotdeauna egal  cu amortizarea fiscal  (trecerea pe cheltuieli din 
punct de vedere contabil poate s  difere, în timp, de trecerea pe cheltuieli 
deductibile din punct de vedere fiscal). 

Normele metodologice de aplicare a Legii codului fiscal, prev d1 c  pentru 
determinarea valorii fiscale  a terenurilor, respectiv a valorii fiscale r mase 
neamortizate 2 , în cazul mijloacelor fixe amortizabile, vor fi luate în calcul 
reevalu rile contabile efectuate dup  data de 1 ianuarie 2007, precum i partea 
r mas  neamortizat  din reevalu rile contabile efectuate în perioada 1 ianuarie 
2004 – 31 decembrie 2006, eviden iate la data de 31 decembrie 2006. Nu se 
recupereaz  prin intermediul amortiz rii fiscale reevalu rile contabile efectuate 
dup  data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au 
valoare fiscal  r mas  neamortizat . În cazul în care ulterior datei de 31 
decembrie 2003 se efectueaz  reevalu ri care determin  o descre tere a valorii 
acestora se procedeaz  la o sc dere a rezervei din reevaluare în limita soldului 
creditor al rezervei, în ordinea descresc toare înregistr rii rezervei, iar valoarea 
fiscal  a terenurilor i valoarea fiscal  r mas  neamortizat  a mijloacelor fixe 
amortizabile se recalculeaz  corespunz tor. În aceste situa ii, partea din rezerva 
din reevaluare care a fost anterior dedus  se include în veniturile impozabile ale 
perioadei în care se efectueaz  opera iunile de reevaluare ulterioare datei de 31 
decembrie 2003. 

Pentru reevalu rile efectuate dup  data de 1 ianuarie 2008 este foarte 
important de re inut defini ia dat  de Codul fiscal valorii fiscale a mijloacelor fixe 
i terenurilor3 ca fiind, costul de achizi ie, de produc ie sau valoarea de pia  a 

mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intr rii în 

                                                 
1 Hot rârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind codul fiscal  - art. 715 
2 Valoarea fiscal  r mas  neamortizat  reprezint  diferen a dintre valorea de intrare fiscal  i valoarea 
amortiz rii fiscale. 
3 Codul fiscal art. 7 alin. 1 pct. 33. 
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patrimoniul contribuabilului, utilizat  pentru calculul amortiz rii fiscale dup  caz. 
În valoarea fiscal  se includ i reevalu rile contabile efectuate potrivit legii. În 
cazul în care se efectueaz  reevalu ri ale mijloacelor fixe amortizabile care 
determin  o descre tere a valorii acestora sub costul de achizi ie, de produc ie, a 
valorii de pia  a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, 
dup  caz, valoarea fiscal  r mas  neamortizat  a mijloacelor fixe amortizabile se 
recalculeaz  pân  la nivelul celei stabilite pe baza costului de achizi ie, de 
produc ie sau a valorii de pia  a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori 
constituite ca aport, dup  caz. În situa ia reevalu rii terenurilor care determin  o 
descre tere a valorii acestora sub costul de achizi ie sau sub valoarea de pia  a 
celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, dup  caz, valoarea fiscal  
este costul de achizi ie sau valoarea de pia  a celor dobândite cu titlu gratuit ori 
constituite ca aport, dup  caz. 

De remarcat este faptul c  de la data de 1 ianuarie 2008, sunt cheltuieli 
nedeductibile din punct de vedere fiscal la calculul profitului impozabil, 
cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, 
ca urmare a efectu rii unei reevalu ri, se înregistreaz  o descre tere a valorii 
acestora1. 

Din punct de vedere fiscal, ajust rile de valoare se împart în dou  categorii: 
-  ajust ri deductibile fiscal, care presupun dreptul de deducere din rezultatul 

exerci iului a cheltuielilor aferente constituirii acestora. În aceastã situa ie, entit ile 
economice beneficiaz  de o amânare a impozitului pe profit, deoarece acesta se 
calculeaz  i se pl te te numai în momentul trecerii la venituri. În cazul în care se 
constituie ajust ri deductibile fiscal, influen a acestora const  în diminuarea 
rezultatului exerci iului financiar cu valoarea ajustãrii i, ca atare, obliga iile fiscale 
fa  de stat se reduc. În momentul diminu rii sau anul rii ajust rii de valoare prin 
preluarea acesteia la venituri, are loc o cre tere a rezultatului exerci iului, dar 
efectul financiar al impozitului pe profit amânat este mult mai benefic pentru 
entitatea economic , deoarece în toat  aceast  perioad  s-a realizat o autofinan are 
temporarã, prin re inerea unor sume la dispozi ia entit ii economice, a c ror 
exigibilitate se amân ; 

-  ajust ri nedeductibile fiscal, care impun trecerea cheltuielilor aferente 
constituirii lor în categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul rezultatului 
exerci iului financiar, situa ie aparent deloc încurajatoare, deoarece întreprinderea 
trebuie s  pl teasc  un impozit suplimentar aferent valorii provizioanelor. 

Conform normelor contabile na ionale, din punct de vedere fiscal, ajust rile 
pentru deprecierea activelor imobilizate sunt nedeductibile i majoreaz  baza de 
calcul a profitului impozabil. Când deprecierea nu mai are obiect, provizioanele 
sunt anulate total sau par ial prin cre terea veniturilor dup  natura lor. Potrivit 
regulii fiscale aceste venituri se scad din baza de impozitare a rezultatului fiscal. 

                                                 
1 OUG nr. 106/04.10.2007 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
art. 21, alin.(4), litera . 
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5. Concluzii 
 

Deprecierea, în viziunea Standardelor Interna ionale de Contabilitate, 
reprezint  m rimea diferen ei pozitive  dintre valoarea contabil  a unui activ i 
valoarea sa recuperabil , situa ie în care  activul se consider  ca fiind depreciat. 
Entitatea economic  va recunoa te o pierdere din depreciere fapt ce va conduce la o 
diminuare a rezultatului. În cazul în care valoarea recuperabil  este mai mare decât 
valoarea contabil , activul este apreciat valoric iar aceast  apreciere nu se 
contabilizeaz  în virtutea principiului pruden ei. 

Reluarea unei pierderi din depreciere trebuie recunoscut  în contul de profit 
i pierdere. În contul de profit i pierdere cresc cheltuielile privind ajustarea valorii 

imobiliz rilor corporale, diminuându-se rezultatul brut al exerci iului, impozitul pe 
profit în cazul provizioanelor deductibile fiscal i implicit rezultatul net. 

În func ie de situa ia contabil  a activului depreciat, înregistrarea pierderii din 
depreciere se realizeaz  în dou  moduri: 

1. pierderea din depreciere va fi recunoscut  direct în profitul sau pierderea 
perioadei, în situa ia unui activ care nu a fost reevaluat; 

2. pierderea din depreciere trebuie recunoscut  în Rezultatul global în situa ia 
unui activ care a fost reevaluat: 

- prin diminuarea surplusului rezultat în urma reevalu rii, dac  pierderea din 
depreciere nu dep e te surplusul din reevaluarea activului respectiv; 

- prin imputare cu prioritate asupra rezervei din reevaluare (iar dup  
epuizarea acesteia este recunoscut  ca o cheltuial  în profitul sau pierderea 
perioadei), dac  pierderea din depreciere este mai mare decât surplusul din 
reevaluare. 

O pierdere din depreciere este recunoscut , evaluat  i contabilizat  în contul 
de profit i pierdere sau în conturile de capital pe baza unor estim ri. Orice 
modificare a parametrilor ini iali avu i în vedere în cadrul estim rii are ca efect 
influen area rezultatului financiar net al perioadei curente sau modificarea 
rezervelor. 

În ceea ce prive te amortizarea, separarea contabilit ii de fiscalitate 
reprezint  un pas important în eliminarea fiscalit ii din contabilitate. Introducerea 
normelor fiscale în contabilitate ar duce la poluarea contabilit ii de c tre normele 
fiscale. 

Delimitarea fiscal , în general, st  la baza atractivit ii înregistr rii ajust rilor 
de c tre entit ile economice, dar aceasta nu trebuie s  constituie un criteriu 
hot râtor, deoarece realizarea obiectivului de imagine fidel  pe care trebuie s  o 
ofere contabilitatea impune respectarea tuturor principiilor contabile i deci i 
înregistrarea pierderilor de valoare suferite de active, indiferent dac  sunt 
deductibile sau nu. Astfel, la întocmirea situa iilor financiare anuale se va acorda 
prioritate regulilor contabile, iar la determinarea rezultatului impozabil (fiscal) se 
va ine seama de regulile fiscale. 
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