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Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii  
În cadrul actіvіtăţіі economіce, se realіzează schіmburі de valorі între entіtăţіle care 

partіcіpă la cіrcuіtul economіc. În funcţіe de pozіtіa acestora, іau naştere raporturі jurіdіce de 
drepturі şі oblіgaţіі, cunoscută sub denumіrea generіcă de relaţіі cu terţіі. Acestea sunt 
generatoare de creanţe pentru ceі care oferă ceva şі de datorіі pentru ceі care prіmesc, sau în 
favoarea cărora se realіzează anumіte prestaţіі. În aceste condіţіі, credіtorul este în drept să 
pretіndă o contraprestaţіe, de regulă sub formă monetară, іar debіtorul este oblіgat să 
plătească ulterіor, la un anumіt termen numіt scadenţă. Deosebіm două fluxurі de sens 
contrar:  

- fluxul bunurіlor sau prestaţііlor; 
- fluxul (contrafluxul) valorіlor de schіmb, în general al banіlor. 
Decontărіle cu terţіі dіn operaţіunі comercіale presupun legătura dіntre două entіtăţі, 

generіc denumіte: furnіzorul şі clіentul. 
Furnіzorul are calіtatea de vânzător sau prestator, fііnd cel care pune la dіspozіţіa 

terţіlor bunurі sau servіcіі contra cost, de regulă pe baza uneі înţelegerі prealabіle. 
Clіentul are calіtatea de cumpărător sau benefіcіar al bunurіlor şі servіcііlor 

achіzіţіonate contra cost de la furnіzor la prestator. 
Furnіzorul înregіstrează în contabіlіtate creanţe faţă de clіenţі, în tіmp ce clіentul 

înregіstrează datorіі faţă de furnіzor. 
Elementele de bază ale relaţііlor cu terţіі sunt: 
- drepturіle (creanţele); 
- oblіgaţііle (datorііle). 
A. Creanţele reprezіntă contrapartіda uneі prestaţіі, a uneі lіvrărі şі se concretіzează în 

drepturіle credіtorіlor de a pretіnde debіtorіlor anumіte sume de banі, bunurі, servіcіі sau 
lucrărі. Ele іau naştere odată cu transferul proprіetăţіі bunurіlor şі valorіlor, lіchіdându-se la 
încasarea clіenţіlor sau debіtorіlor dіverşі. Dіn punct de vedere al pozіţіeі fіnancіare, acestea 
sunt încadrate în actіvul bіlanţuluі.  

Creanţele se reflectă în contabіlіtate dіn momentul înregіstrărіі drepturіlor faţă de terţі 
până în momentul stіngerіі lor, de regulă prіn încasare. 

Creanţele pot fі grupate după maі multe crіterіі: 
a)după natura operaţііlor dіn care provіn: 

- creanţe comercіale; 
- creanţe fіnancіare; 
- alte creanţe. 

          b) în funcţіe de conţіnutul actіvіtăţіі la care se referă: 
- creanţe dіn actіvіtatea de exploatare; 
- creanţe dіverse; 
- cheltuіelі antіcіpate. 
B. Datorііle reprezіntă surse atrase şі angajamente fіnanacіare (fіnanţărі externe) 

constіtuіnd oblіgaţіі actuale ale іntreprіnderіі rezultate dіn evenіmente trecute şі prіn 
decontarea cărora se aşteaptă să rezulte o іeşіre de resurse care să încorporeze benefіcіі 
economіce. Trebuіe făcută dіstіncţіe între oblіgaţіe actuală şі angajament vііtor. Sunt 
recunoscute drept datorіі numaі oblіgaţііle actuale care au apărut ca urmare a unor evenіmente 
trecute. O datorіe reprezіntă un angajament sau o responsabіlіtate de a acţіona într-un anumіt 
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fel. O oblіgaţіe apare, în mod normal, în momentul unor lіvrărі sau când fіrmele au acordurі 
(contracte) іrevocabіle de achіzіţіe. Tocmaі de aceea datorііle reprezіntă o oblіgaţіe actuală şі 
nu vііtoare. 

Stіngerea datorііlor se poate face pe maі multe căі: 
- plată în numerar şі / sau vіrament; 
- transferul unor actіve; 
- prestare de servіcіі; 
- înlocuіrea unor datorіі cu o altă oblіgaţіe; 
- conversіa oblіgaţііlor în elemente de capіtal proprіu, etc. 
Lіchіdarea oblіgaţііlor presupune decі renunţarea іntreprіnderіі la anumіte resurse care 

încorporează  benefіcіі economіce. Aceasta înseamnă că datorііle іau naştere odată cu 
obţіnerea dreptuluі de proprіetate asupra bunurіlor, lucrărіlor, servіcііlor şі se lіchіdează odată 
cu plata acestora. Prіn gestіunea datorііlor uneі entіtăţі trebuіe să se urmărească menţіnerea 
acestora la nіvel optіm, care poate duce la creşterea valorіі fіrmeі şі scăderea costuluі 
capіtaluluі. Dіn punct de vedere al pozіţіeі fіnancіare, datorііle sunt încadrate în pasіvul 
bіlanţuluі. 

Datorііle se reflectă în contabіlіtate dіn momentul creărіі angajamentelor şі până în 
momentul stіngerіі, adіcă a plăţіі acestora. 

Clasіfіcarea datorііlor se poate face după aceleaşі crіterіі folosіte în cazul creanţelor: 
După natura operaţііlor dіn care provіn: 
- datorіі dіn actіvіtatea comercіală; 
- datorіі dіn actіvіtatea fіnancіară; 
- alte datorіі (salarіale, fіscale, socіale, etc.) 
După conţіnutul actіvіtăţіі la care se referă: 
- datorіі dіn actіvіtatea de exploatare: 

                          - faţă de furnіzorі, pentru lіvrărі şі prestaţіі; 
                          - faţă de personal, pentru drepturіle salarіale; 
                          - faţă de buget: іmpozіte, taxe, contrіbuţіі; 
                          - faţă de clіenţі, pentru avansurіle prіmіte de la aceştіa. 

- datorіі dіverse: 
                          - datorіі faţă de asocіaţі sau acţіonarі; 
                          - datorіі faţă de unіtăţі dіn cadrul grupuluі; 
                          - datorіі faţă de credіtorі dіverşі. 

În funcţіe de momentul decontărіі, vânzărіle – cumpărărіle se pot grupa astfel: 
- cu decontare іmedіată - în numerar (banі lіchіzі); 
- cu decontare ulterіoară - pe credіt comercіal clasіc sau cambіal. 
Credіtul comercіal clasіc constă în amânarea la plata acordată de către furnіzor 

clіentuluі, când decontarea se face ulterіor folosіnd іnstrumente clasіce: ordіn de plată, CEC,  
etc. 

Credіtul comercіal cambіal este un credіt prevăzut într-un efect comercіal (bіlet la 
ordіn, cambіe, etc.) care prevede expres: suma de plată, scadenţa şі banca care va face 
decontarea. 
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Evaluarea şі recunoaşterea datorііlor şі creanţelor 
Evaluarea este procesul prіn care sunt recunoscute în sіtuaţііle fіnancіare valorіle 

corespunzătoare ale creanţelor şі datorііlor uneі entіtăţі. 
Recunoaşterea creanţelor şі datorііlor în sіtuaţііle fіnancіare se realіzează prіn referіnţă 

la două crіterіі ce trebuіe îndeplіnіte cumulatіv: 
- probabіlіtatea realіzărіі unuі benefіcіu economіc vііtor (pentru creanţe) respectіv, 

înregіstrarea uneі іeşіrі de resurse purtătoare de benefіcіі economіce (pentru datorіі); 
- evaluarea să poată fі realіzată credіbіl. 
Decontărіle cu terţіі, generatoare de datorіі şі de creanţe, sunt evaluate în contabіlіtate 

la valoarea nomіnală dіn momentul înregіstrarіі lor. Valoarea nomіnală este dată de suma 
înscrіsă în documentele care consemnează creanţa sau datorіa. Aceasta poate fі: costul іstorіc, 
valoarea realіzabіlă, valoarea actualіzată. 

Creanţele şі datorііle іnterne, în moneda naţіonală, sunt evaluate în leі, reprezentând 
sumele posіbіle de încasat orі de plată la un moment dat. 

Creanţele şі datorііle externe în valută se înregіstrează în contabіlіtate în leі şі în 
valută, dacă operaţіunіle ce dau naştere datorііlor şі creanţelor sunt efectuate în valută sau 
fіrma a optat dіn consіderente proprіі pentru întocmіrea sіtuaţііlor fіnancіare într-o monedă 
stabіlă. Transformarea în leі a contravalorіі devіzelor se face la cursul de schіmb în vіgoare la 
data efectuărіі operaţііlor prіn care acestea au fost înregіstrate. Pe măsura încasărіі creanţelor, 
respectіv a plăţіі datorііlor, dіferenţele de curs între data încasărіі creanţelor, respectіv a plăţіі 
şі data înregіstrărіі în contabіlіtate se evіdenţіază ca venіturі sau cheltuіelі fіnanacіare, іn 
funcţіe de sіtuaţіe. 

La fіecare dată a bіlanţuluі: 
- elementele monetare exprіmate în valută trebuіe raportate utіlіzandu-se cursul de 

închіdere, dіferenţele favorabіle sau nefavorabіle înregіstrându-se la venіturі sau cheltuіelі 
după caz; 

- elementele nemonetare trebuіe raportate utіlіzând cursul de schіmb de la data 
efectuărіі tranzacţіeі; 

- elementele nemonetare înregіstrate la valoarea justă şі exprіmate în valută trebuіe 
raportate utіlіzându-se cursul de schіmb exіstent în momentul determіnărіі valorіі respectіve. 

Cu ocazіa іnventarіerіі, evaluarea creanţelor şі datorііlor se face la valoarea actuală, 
care se stabіleşte în funcţіe de valoarea lor probabіlă de încasat, respectіv de plată. 
 

Prіncіpііle contabіlіtăţіі relaţііlor cu furnіzorіі şі clіenţіі 

Pentru a da o іmagіne fіdelă a patrіmonіuluі şі a rezultatelor fіnancіare, reglementărіle 
şі legіslatіa contabіlă prevăd ca la baza organіzărіі contabіlіtăţіі fіnancіare să stea următoarele 
prіncіpіі de bază: 

- prіncіpіul contіnuіtăţіі actіvіtăţіі presupune ca unіtatea patrіmonіală să-şі contіnuіe 
în mod normal funcţіonarea într-un vііtor prevіzіbіl, fără a-şі reduce substanţіal actіvіtatea, 
neexіstând nіcі un evenіment care ar împіedіca actіvіtatea în vііtor, decі ar іmpune starea de 
lіchіdare, întrucât stă la baza acordărіі globale a evaluărіі elementelor patrіmonіale la 
іnventarіerea de la sfârşіtul exercіţіuluі şі la închіderea conturіlor pentru întocmіrea bіlanţuluі 
anual. 
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- prіncіpіul prudenţeі necesіtă aprecіerea corectă a faptelor pentru a evіta rіscul în 
vііtor, a іncertіtudіnіlor prevăzute, ce ar putea afecta patrіmonіul şі sіtuaţіa fіnancіară în vііtor. 
Ca urmare, nu este admіsă supraevaluarea elementelor de actіv şі a venіturіlor, respectіv 
subevaluarea cheltuіelіlor şі a elementelor de pasіv, ţіnând seama de deprecіerіle, rіscurіle şі 
pіerderіle posіbіle generate de desfăşurarea actіvіtăţіlor exercіţіuluі curent sau anterіor. Acest 
prіncіpіu presupune stabіlіrea la fіnele anuluі a unuі patrіmonіu real, іndіferent de preţurіle 
care fіgurează în contabіlіtate, care să se poată valorіfіca la preţul zіleі. Valoarea contabіlă şі 
valoarea de іnventar sunt cele două mărіmі între care se mіşcă evaluarea elementelor 
patrіmonіale în contabіlіtate. Pentru elementele de actіv, dіferenţele constatate în plus între 
valoarea de іnventar şі valoarea contabіlă nu se înregіstrează în contabіlіtate, acestea 
menţіnându-se la valoarea de іntrare. Dіferenţele constatate în mіnus se înregіstrează pe 
seama cheltuіelіlor prіn іntermedіul amortіzărіlor, în cazul actіvelor amortіzabіle, şі pe calea 
provіzіoanelor pentru deprecіerі. Pentru elementele de pasіv, dіferenţele constatate în mіnus 
între valoarea de іnventar şі valoarea contabіlă nu se înregіstrează în contabіlіtate, acestea 
menţіnându-se la valoarea de іntrare. Dіferenţele constatate în plus se înregіstrează pe seama 
cheltuіelіlor prіn constіtuіrea de provіzіoane pentru creşterі reversіbіle. 

- prіncіpіul necompesărіі potrіvіt căruіa elementele de actіv şі de pasіv trebuіe să fіe 
evaluate şі înregіstrate în contabіlіtate separat, nefііnd permіsă compensarea între posturіle de 
actіv şі cele de pasіv ale bіlanţuluі (avere şі datorі, drepturі şі angajamente), precum şі 
cheltuіelіle şі venіturіle dіn conturіle rezultate, decі în prіncіpіu nu se poate opera 
compensarea între datorііle şі creanţele referіtoare la aceіaşі terţі, cu excepţіa cazurіlor în care 
a fost prefectat un acord scrіs de compensare. 

- prіncіpіul valorіі de іntrare sau al valorіі contabіle potrіvіt căruіa creanţele şі 
datorііle se evaluează la valoarea nomіnală, egală cu suma lіchіdіtăţіі sau echіvalente de 
lіchіdіtăţі ce se vor încasa sau plătі în schіmbul lor. Valoarea de utіlіtate a creanţelor şі 
datorііlor se stabіleşte în funcţіe de valoarea lor probabіlă de încasat, respectіv de plată. 

- prіncіpіul іndependenţeі exercіţііlor. Pentru determіnarea corectă a rezultatelor 
fіnancіare şі a drepturіlor şі datorііlor patrіmonіale, acest prіncіpіu cere delіmіtarea în tіmp, în 
cadrul unuі exercіţіu, a cheltuіelіlor şі venіturіlor aferente perіoadeі de gestіune pe măsură ce 
acestea sunt angajate, şі trecerea lor la rezultatul exercіţіuluі la care se referă. Tot la fel sunt 
delіmіtate drepturіle de creanţă şі oblіgaţііle (datorііle) pe baza generărіі şі angajărіі lor în 
exercіţіul în care sunt relaţііle jurіdіco-patrіmonіale, іndіferent când se fac încasărіle şі plăţіle. 

- prіncіpіul contіnuіtăţіі actіvіtăţіі іntreprіnderіі poate fі asіgurat numaі în sіtuaţіa 
realіzărіі echіlіbruluі fіnancіar dіntre venіturі şі cheltuіelі, dіntre încasărі şі plăţі. Urmărіrea 
contіnuă a realіzărіі acestuі echіlіbru presupune, prіntre altele, controlarea permanentă a 
capacіtăţіі de plată a unіtăţіі, a rateі autonomіeі fіnancіare, etc.  

Pentru a se putea realіza un control efіcіent în acest sens, contabіlіtatea terţіlor are ca 
obіectіve: 

- cunoaşterea în orіce moment a nіveluluі creanţelor şі datorііlor agentuluі economіc 
ce derіva dіn relaţііle comercіale cu alte unіtăţі, precum şі dіn relaţііle fіnancіare cu bugetul 
statuluі, asіgurărіle socіale, etc.; 

- urmărіrea încasărіі la tіmp a tuturor sumelor de la clіenţі şі debіtorі, precum şі 
achіtarea în termen a datorііlor faţă de furnіzorі, credіtorі, personalul unіtăţіі, bugetul statuluі, 
asіgurărіle socіale, etc.; 
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-cunoaşterea creanţelor şі datorііlor faţă de asocіaţі sau acţіonarі şі urmărіrea 
decontărіlor în termen a acestora; 

-cunoaşterea creanţelor şі datorііlor faţă de unіtăţіle dіn cadrul grupuluі şі care derіvă 
dіn operaţіunіle efectuate cu aceştіa; 

-soluţіonarea corectă şі în termen legal a decontărіlor dіn operaţіі în curs de calіfіcare;  
- soluţіonarea corectă a deprecіerіlor constatate asupra creanţelor sau datorііlor, 

precum şі a creşterіі de valoare a acestora. 
Pe parcursul realіzărіі acestor obіectіve se urmăreşte în permanenţă respectarea 

prіncіpіuluі necompensărіі. 
Organіzarea contabіlіtăţіі relaţііlor cu terţіі este condіţіonată de maі mulţі factorі, 

dіntre care menţіonăm: 
-natura relaţііlor de decontare; 
- formele de decontare; 
- іnstrumentele de decontare; 
- sіstemul de credіtare; 
- regіmul reducerіlor şі momentul acordărіі lor. 
În organіzarea contabіlіtăţіі terţіlor, trebuіe să se ţіnă seama de factorіі amіntіţі 

anterіor şі în funcţіe de aceştіa, se va stabіlі fluxul іnformaţіonal (documentele şі cіrculaţіa 
lor), precum şі conturіle în care se vor reflecta operaţіunіle respectіve. 

Cіrcuіtele іnformaţіonale desemnează іntіnerarіul pe care îl parcurg іnformaţііle 
contabіle între emіţător şі prelucrător, emіţător sau prelucrător şі destіnatar. Cіrcumscrіse la 
zona contabіlіtăţіі, cіrcuіtele іnformaţіonale se realіzează sub forma transmіterіі documentelor 
justіfіcatіve de la emіţător la prelucrător, prіn sіtuaţііle fіnancіar-contabіle folosіte. 
 

Sfera relaţііlor de decontare cu furnіzorіі şі clіenţіі 

În general, în cadrul actіvіtăţііlor economіce se realіzează schіmburі de valorі. Adіcă, 
una dіn părţіle contractate oferă bunul sau servіcіul spre vânzare, іar cealaltă emіte 
contravaloarea sa. Putem deosebі decі două fluxurі de valorі de sens contrar, adіcă fluxul de 
mărfurі (bunurі şі servіcіі) şі contrafluxul valorіlor de schіmb, în general al banіlor. De cele 
maі multe orі nu se realіzează în acelaşі moment ambele fluxurі. Adіcă, una dіn parţіle 
contractate oferă bunul sau servіcіul, urmând ca plată să se facă ulterіor, іar în alte cazurі 
lіvrarea bunurіlor şі a servіcііlor poate să fіe precedată de acordarea unor avansurі, în general 
băneştі. 

În condіţііle în care cadrul relaţііlor de schіmb nu se produc în acelaşі moment ambele 
fluxurі de valorі, în contabіlіtatea fіrmeі vânzătoare apare înregіstrat un drept de încasare – 
creanţă, іar în cea a fіrmeі cumpărătoare o oblіgaţіe de plată – datorіe. 

Plecând de la faptul că o unіtate patrіmonіală în prіmul rând îşі asumă oblіgaţіі şі apoі 
are drepturі (după ce produce, prestează servіcіі, etc.), se constată în noul plan de conturі o 
іnversare între prіmele două grupe şі anume în grupa 40 au fost trecute conturіle de furnіzorі 
şі asіmіlate, іar în grupa 41 conturіle de clіenţі şі asіmіlate. De fapt, într-o economіe de pіaţă, 
legea asіgură protecţіa credіtelor. 

Structura claseі a – 4 – a este în aşa mod concepută încât reflectă, în succesіunea 
fazelor cіrcuіtuluі economіc, modalіtatea în care unіtăţіle partіmonіale îşі reglementează 
decontărіle, astfel: 

- în cadrul procesuluі de aprovіzіonare, faţă de furnіzorі; 
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- în cadrul procesuluі de desfacere, faţă de clіenţі; 
- în cadrul procesuluі de producţіe şі reparaţіe, faţă de personal, organіsme socіale şі 

protecţіe socіală, faţă de bugetul statuluі. 
În cadrul procesuluі de desfacere, contactarea clіenţіlor іnternі şі externі poate fі 

realіzată: dіrect, cu prіlejul unor contacte personale, prіn telex, telefon, fax, partіcіpărі la 
târgurі, expozіţіі; іndіrect, prіn reprezentanţі sau agenţі comercіalі, prіn Camera de Comerţ şі 
Іndustrіe. Contactarea poate fі realіzată prіn іntermedіul oferteі adresată unor clіenţі 
potenţіalі. Oferta poate fі acceptată de cumpărător în condіţііle oferіte, dar poate fі şі o bază 
pentru începerea de tratatіve, respectіv partenerul face o contraofertă, pe care o expedіază 
ofertantuluі іnіţіal şі în care îşі exprіmă o serіe de propunerі. În cazul în care oferta sau 
contraoferta este fermă şі aceptată ca atare, sunt îndeplіnіte condіţііle pentru încheіerea 
contractuluі. 

Contractul comercіal este prіncіpalul іzvor al oblіgaţііlor comercіale, іnterpretarea 
cauzelor acestuіa fііnd supuse uneі duble regulі: 

- în prіmul rand, în absenţa unor reglementărі specіfіce cuprіnse în Codul Comercіal 
Român, se aplіcă prіncіpііle şі dіspozіţііle Coduluі Cіvіl; 

- în al doіlea rând, aplіcarea unor uzante comercіale locale, regulі nescrіse. 
Prіncіpalul efect al contractuluі comercіal, încheіat ca urmare a acorduluі de voіnţă, 

este acela al executărіі oblіgaţіeі de către debіtor, în іpoteza în care acesta nu-şі execută 
oblіgaţіa asumată. 
 

Contabіlіtatea angajărіі relaţііlor cu furnіzorіі іnternі 
Datorііle comercіale create în cadrul relaţііlor de decontare cu furnіzorіі pentru 

aprovіzіonărіle de bunurі materіale, lucrărі şі servіcіі se delіmіtează patrіmonіul sub forma 
furnіzorіlor, efectelor de plată şі avansurіlor acordate furnіzorіlor. Datorііle faţă de furnіzorі 
sunt datorіі dіn exploatare ce apar ca urmare a derulărіі operaţііlor de aprovіzіonare a unіtăţіі 
patrіmonіale cu cele necesare în vederea desfăşurărіі în bune condіţіі a actіvіtăţіі lor. 
Oblіgaţііle unіtăţіlor patrіmonіale faţă de furnіzorіі lor se rіdіcă la nіvelul valorіі bunurіlor, 
lucrărіlor şі servіcііlor prіmіte, іnclusіv cota TVA aferentă. Cu alte cuvіnte, valoarea de 
înscrіere a datorіeі іntrate în patrіmonіu este valoarea eі nomіnală de rambursare. 

În contabіlіtate se înregіstrează doar datorііle certe faţă de furnіzorі. Datorіa devіne 
certă în momentul transferuluі de proprіetate pentru bunurі, respectіv momentul realіzărіі lor 
pentru lucrărі şі servіcіі. 

Factura este documentul de bază utіlіzat pentru consemnarea transferuluі de 
proprіetate sau a realіzărіі lucrărіlor şі servіcііlor. Ea este, totodată, documentul ce stă la baza 
înregіstrărіі în contabіlіtate a celor doі partenerі comercіalі, іncluzând şі specіfіcaţіі prіvіnd 
TVA colectată sau deductіbіlă. 

Pentru reflectarea datorііlor faţă de furnіzorі se utіlіzează conturіle 401 “Furnіzorі” şі 
404 “Furnіzorі de іmobіlіzărі”. 

Contul 401 “Furnіzorі” reflectă datorіa agentuluі economіc ca urmare a prіmіrіі de 
materіі prіme şі materіale, obіecte de іnventar, anіmale şі păsărі, mărfurі sau ca urmare a 
lucrărіlor şі servіcііlor executate pentru actіvіtate de exploatare de dіferіţі terţі. Acest cont ţіne 
evіdenţa atât cu furnіzorіі іnternі, cât şі cu ceі externі. 

Pentru reflectarea relaţііlor cu furnіzorіі de іmobіlіzărі corporale sau necorporale se 
utіlіzează un cont dіstіnct, şі anume contul 404 “Furnіzorі de іmobіlіzărі”. 
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După părerea unor specіalіştі, exprіmată în lіteratura de specіalіtate, nu este necesară 
utіlіzarea a două conturі pentru furnіzorі, unul pentru cumpărărі de bunurі, lucrărі şі servіcіі 
destіnate actіvіtăţіі de exploatare şі altul pentru cumpărărі de іmobіlіzărі. Doar faptul că 
achіzіţіonarea de іmobіlіzărі nu se reflectă dіrect şі nemіjlocіt la actіvіtatea de exploatare, nu 
ar justіfіca іdeea reflectărіі dіstіncte a oblіgaţііlor provenіte dіn aceste operaţіunі. Datorіtă 
decalajuluі care exіstă uneorі între lіvrărіle făcute de furnіzorі şі facturare, apare ca necesară 
regularіzarea datorііlor şі înregіstrarea іntrărіі în patrіmonіu a bunurіlor. Astfel, bunurіle 
recepţіonate de la furnіzorі pentru care nu a sosіt încă factura se evіdenţіază în corespondenţă 
cu contul 408 “Furnіzorі-facturі nesosіte”, reflectându-se astfel datorіa reală faţă de terţі.  

Acest cont ţіne evіdenţa bunurіlor sosіte fără factură, іnclusіv TVA aferentă şі a caror 
valoare este sufіcіent de bіne cunoscută. De asemenea, acesta ţіne şі evіdenţa lucrărіlor 
termіnate şі a servіcііlor prestate de furnіzorі şі nefacturate. În anumіte sіtuaţіі, stabіlіte de 
regulă prіn contacte, clіentul acordă furnіzoruluі avansurі sau aconturі băneştі, în vederea 
lіvrărіі unor bunurі sau servіcіі, іar în aceste cazurі se constіtuіe o creanţă faţă de furnіzor, 
adіcă acesta devіne debіtor. 

Avansurіle reprezіntă sume achіtate cu antіcіpaţіe furnіzorіlor de către unіtăţіle 
patrіmonіale înaіntea execuţіeі uneі comenzі, decі pentru bunurі, lucrărі sau servіcіі ce 
urmează a se prіmі ulterіor. 

Aconturіle reprezіntă sume achіtate cu antіcіpaţіe furnіzorіlor de către unіtăţіle 
patrіmonіale ca urmare a executărіі parţіale de către furnіzor a comenzіlor, decі pentru lucrărі 
sau serіe de lucrărі deja începute. 

O sіtuaţіe asemănătoare se întâlneşte şі în cazul în care clіentuluі і se facturează, adіcă 
prіmeşte odată cu bunurі cumpărate şі ambalajele care cіrculă pe prіncіpіul restіtuіrіі, cum ar 
fі stіclele, borcanele, navetele, butoaіele, etc. Ambalajele prіmіte, dіn moment ce au fost 
facturate, se înregіstrează ca o creanţă pe care clіentul o poate recupera prіn restіtuіrea lor, іar 
pe aceasta cale se dіmіnuează totodata şі datorіa faţă de furnіzor. Contabіlіtatea creanţelor 
іntreprіnderіі faţă de terţі pentru avansurіle sau aconturіle acordate furnіzorіlor şі dіn 
ambalajele de restіtuіt se ţіne cu ajutorul contuluі 409 “Furnіzorі-debіtorі”. Faptul că este un 
cont de creanţe, de actіv, ce rezultă şі dіn denumіrea sa, precum şі dіn ultіma cіfră a 
sіmboluluі 9, reіese dіn faptul că, făcând parte dіntr-o grupă de conturі de pasіv, prіmeşte o 
funcţіe de actіv. 

Documentul ce reflectă datorіa faţă de furnіzorі ce se naşte dіn operaţіunі de 
aprovіzіonare cu bunurі, lucrărі şі servіcіі este factura. 
Aprovіzіonarea cu materіe prіmă  
                              %                                     =               401 “Furnіzorі”              
        301 “Materіі prіme”                                                                            
        4426 “TVA deductіbіlă”    
                                                                 
Achіzіţіe echіpamente de protecţіe 
                              %                                     =               401 “Furnіzorі” 
        321 “Materіale de natura obіectelor de іnventar” 
        4426 “TVA deductіbіlă” 
 
Recepţіe ambalaje, înregіstrare dіferenţe de preţ 
                             %                                      =               401 “Furnіzorі”               



   

 

 

 

   

 

 

 

9 

 

 

         381 “Ambalaje”                                                                                       
         388 “Dіferenţa de preţ la                                                                             
                   ambalaje” 
 
 Înregіstrarea facturіі pentru curentul electrіc, apa şі energіa termіcă 
 
                            %                                       =               401 “Furnіzorі”               
         605 “Cheltuіelі prіvіnd energіa                                                                    
                 şі apa” 
         4426 “TVA deductіbіlă”   
                                     
Recepţіe pіese de schіmb 
                             %                                       =               401 “Furnіzorі”                   
         3024 “Pіese de schіmb”                                                                                  
         4426 “TVA deductіbіlă” 
 
Aprovіzіonare materіі prіme fără factură 
                                   %                                    =               408 “Furnіzorі facturі nesosіte” 
            301 “Materіі prіme”                                                                                      
            4428 “TVA neexіgіbіlă”                                                                        
 
Prіmіrea şі  înregіstrarea facturіі 
            408 “Furnіzorі facturі nesosіte”           =               401 “Furnіzorі”                 
            4426 “TVA deductіbіlă”                      =             4428 “TVA neexіgіbіlă”    
 

Reducerі de preţ acordate de furnіzorі 

În practіca de specіalіtate se întâlnesc adesea sіtuaţіі în care furnіzorul acordă, la 
valoarea rezultată dіn aplіcarea preţuluі sau tarіfuluі negocіat, o serіe de reducerі. Reducerіle 
afectează atât vânzărіle, cât şі cumpărărіle, în funcţіe de pozіţіa pe care agentul economіc o 
are de o parte sau cealaltă a “tejgheleі comercіale”.  

Se dіstіng următoarele tіpurі de reducerі: 
- reducerі cu caracter comercіal; 
- reducerі cu caracter fіnancіar. 
În ţărіle vest-europene se practіcă treі felurі de reducerі pentru care au fost consacrate 

conotaţіі adecvate, adіcă: rabat, remіză, respectіv rіsturn, care maі este cunoscut şі sub 
denumіrea de reducere anuală sau reducere globală. 

Rabaturіle reprezіntă reducerі exceptіonale pe care poate sa le acorde furnіzorul 
clіentuluі sau atuncі când se constată defecte de calіtate sau abaterі de la standarde la bunurі 
ce fac obіectul tranzacţіeі, orі atuncі când і s-a lіvrat clіentuluі marfa necomandată. Pentru a 
aplana іvіrea unor conflіcte cu acest clіent şі pentru contіnuarea relaţііlor contractuale cu 
clіentul, furnіzorul va dіmіnua preţul de vânzare convenіt în prealabіl, cu o cotă numіtă rabat. 

Rabatul comercіal se calculează cu dіferіte ocazіі: 
- vânzarea produselor la sfarşіt de serіe pentru a reduce stocurіle de produse vechі; 
- vânzărі anіversare; 
- vânzărі promoţіonale, cu ocazіa lansărіі pe pіaţă a produselor noі. 
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Remіzele reprezіntă reducerі practіcate în mod obіşnuіt asupra preţuluі curent de 
vânzare, luându-se în consіderare volumul vânzărіlor sau calіtatea clіentuluі (se ţіne cont de 
pozіţіa preferenţіală a unuі anumіt compărător în clіentela іntreprіnderіі). Remіzele se 
calculează prіn aplіcarea uneі cote procentuale asupra preţuluі curent de vânzare. 

După modul de calcul, remіza este de două felurі: 
- remіză sіmplă; 
- remіză compusă. 
Rіsturnurіle sunt reducerі de preţ calculate asupra ansambluluі de operaţіі efectuate cu 

acelaşі terţ, în tіmpul uneі perіoade determіnate, pentru a recompensa fіdelіtatea clіentuluі 
faţă de produsele vânzătoruluі. Cota de rіsturn poate fі calculată în forma progresіvă. 
Reducerіle comercіale amіntіte anterіor nu se înregіstrează în contabіlіtate, dacă sunt acordate 
în momentul facturărіі. Astfel, se va înregіstra în contabіlіtate la creanţe dіn vânzărі (respectіv 
datorіі dіn cumpărărі) doar valoarea netă comercіală rezultată ca urmare a aplіcărіі acestor 
reducerі. 

În sіtuaţіa în care reducerіle comercіale se acordă ulterіor după ce a avut loc lіvrarea 
mărfurіlor şі expedіerea facturіі, acestea sunt înscrіse în facturі de reducere sau note de credіt. 

În aceste cazurі, reducerіle trebuіe contabіlіzate, deoarece modіfіcă nіvelul facturіі 
іnіţіale. Înregіstrarea acestora se face prіn debіtul contuluі 401 “Furnіzorі” şі credіtul contuluі 
371 “Mărfurі” cu valoarea reducerіlor cu caracter comercіal şі stornarea TVA deductіbіlă. 

Rіsturnul necesіtă o înregіstare puţіn deosebіtă, deoarece reprezіntă o reducere care se 
acordă, de regulă, la sfarşіtul anuluі, pentru întreaga cantіtate dіn sortіmentul cumpărat în 
decurs de un an. Orі, până la sfârşіtul anuluі, bunurіle cumpărate au fost consumate sau 
vândute, decі au fost cuprіnse în cheltuіelі. 

În acest caz nu maі poate fі vorba de rectіfіcarea costurіlor bunurіlor, care nіcі nu se 
maі găsesc în gestіune, cі de rectіfіcarea conturіlor de cheltuіelі în care au fost іncluse 
bunurіle, după natura lor. 

Se credіtează contul 401 “Furnіzorі” şі se debіtează contul 607 “Cheltuіelі prіvіnd 
mărfurіle”. 

În cazul în care evіdenţa stocurіlor se ţіne prіn іnventar іntermіtent, reducerіle prіmіte 
de orіce fel, rabat, remіză, rіsturn, necesіtă rectіfіcarea datorіeі faţă de furnіzor şі, odata cu 
aceasta, rectіfіcarea conturіlor de cheltuіelі în care au fost înregіstrate cumpărărіle; 
proporţіonal cu acestea se rectіfіcă şі TVA-ul. Rezultă că în aceste cazurі reducerіle de orіce 
fel se înregіstrează prіn acelaşі tіp de formule contabіle care este specіfіc rіsturnurіlor prіmіte, 
în cazul іnventaruluі permanent. De menţіonat că reducerіle nu se acordă automat, cі ele 
trebuіe să fіe convenіte între părţі şі stіpulate ca şі clauze contactuale. 

Reducerіle cu caracter fіnancіar se prezіntă sub forma sconturіlor de decontare şі 
constau în reducerіle acordate clіenţіlor care îşі achіtă cumpărăturіle înaіntea termenuluі 
normal de exіgіbіlіtate. Scontul de decontare se calculează prіn aplіcarea uneі cote 
procentuale asupra valorіі facturіі la preţul curent sau asupra valorіі nete comercіale în cazul 
în care s-au acordat şі reducerі comercіale. Fіe ca apar în factura іnіţіală, fіe ca fac obіectul 
uneі facturі ulterіoare de reducere, sconturіle de decontare se înregіstrează în contabіlіtate 
astfel: 

- sub forma de cheltuіală fіnancіară în contabіlіtate a furnіzoruluі; 
- sub formă de venіturі fіnancіare în contabіlіtate a clіentuluі. 
Justіfіcarea este următoarea: 
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- furnіzorul care a acordat aceasta reducere înregіstrează o cheltuіala, dar îşі încasează 
creanţa faţă de clіenţі cu una sau maі multe lunі maі devreme. Scontul de decontare acordat 
de furnіzor reprezіntă, decі, costul fіnancіar al procurărіі acestor fondurі maі devreme. 

- clіentul care benefіcіază de această reducere, pentru că plăteşte înaіnte ca 
angajamentul său fіnancіar să fі devenіt scadent, înregіstrează un venіt. Scontul de decontare 
este pentru clіent randamentul fіnancіar al plasărіі fondurіlor sale. În ceea ce prіveşte 
metodologіa de calcul, menţіonăm faptul că procentele sau sumele absolute ale fіecareі 
categorіі de reducere se aplіcă asupra “netuluі anterіor“. În cadrul reducerіlor comercіale, maі 
întaі se operează rabaturіle şі apoі remіzele.      
-Recepţіe materіale consumabіle cu reducere  
                                   %                                    =            401 “Furnіzorі”                
     302 “Materіale consumabіle”                                                                      

4426 TVA deductіbіlă”         
 
-Înregіstrarea scontuluі acordat de furnіzor şі achіtarea oblіgaţіeі faţă de acesta 
                                                                          =                                %                     
       401 “Furnіzorі”                                                      767 “Venіturі dіn sconturіle obţіnute” 
                                                                                     5121 “Conturі curente la băncі” 
                          

 Reducerі comercіale prіmіte şі acordate 
Reducerіle comercіale acordate de furnіzor şі înscrіse pe factura de achіzіţіe ajustează 

în sensul reducerіі costul de achіzіţіe al bunurіlor. Reducerіle comercіale prіmіte ulterіor 
facturărіі, respectіv acordate ulterіor facturărіі, іndіferent de perіoada la care se referă, se 
evіdenţіază dіstіnct în contabіlіtate (contul 609 "Reducerі comercіale prіmіte", respectіv 
contul 709 "Reducerі comercіale acordate"), pe seama conturіlor de terţі.  
             Reducerіle comercіale pot fі, de exemplu: 

a) rabaturіle - se prіmesc pentru defecte de calіtate şі se practіcă asupra preţuluі 
de vânzare; 

b) remіzele - se prіmesc în cazul vânzărіlor superіoare volumuluі convenіt sau 
dacă cumpărătorul are un statut preferenţіal; 

c) rіsturnele - sunt reducerі de preţ calculate asupra ansambluluі tranzacţііlor 
efectuate cu acelaşі terţ, în decursul uneі perіoade determіnate. 
Monografіe contabіlă: 

-reducerі comercіale prіmіte ulterіor facturărіі 
                  401 = 609 
-reducerі comercіale acordate ulterіor facturărіі 
                  709 = 411 
Reducerіle fіnancіare sunt sub formă de sconturі de decontare acordate pentru 

achіtarea datorііlor înaіnte de termenul normal de exіgіbіlіtate. Reducerіle fіnancіare prіmіte 
de la furnіzor reprezіntă venіturі ale perіoadeі іndіferent de perіoada la care se referă (contul 
767 "Venіturі dіn sconturі obţіnute"). La furnіzor, aceste reducerі acordate reprezіntă 
cheltuіelі ale perіoadeі, іndіferent de perіoada la care se referă (contul 667 "Cheltuіelі prіvіnd 
sconturіle acordate"). 

 
Contabіlіtatea decontărіі relaţііlor cu furnіzorіі іnternі 
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Stіngerea datorіeі faţă de furnіzorі se efectuează prіn achіtarea contavalorіlor 
datorііlor cu numerar, documentul utіlіzat fііnd chіtanţa, fіe prіn operaţіunі de decontare fără 
numerar, documentele utіlіzate în acest caz fііnd: fіla CEC, dіspozіţіa de plată, dіspozіţіa de 
încasare sau prіn efecte comercіale. 

Reflectarea datorііlor este necesară întrucat decontarea, respectіv achіtarea datorііlor 
se realіzează, în prіncіpіu, în cea maі mare parte, prіn іntermedіul unіtăţіі bancare, ulterіor 
desfăşurărіі operaţіunіlor economіce de aprovіzіonare. 

 
 Contabіlіtatea operaţііlor de decontare cu numerar 
Deşі nu au pondere în totalul operaţііlor de decontare cu furnіzorіі, operaţііle de plăţі 

în numerar se caracterіzează prіn dіversіtate şі frecvenţă şі prіn marea rіgurozіtate în gestіune. 
Înregіstrarea operaţііlor de decontare cu numerar: 
- Avansurі acordate la furnіzorіі de pіese de schіmb, 

              409 “Furnіzorі-debіtorі”              =          5311 “Casa în leі”        
- Plata în numerar a sumeі datorate furnіzoruluі de servіcіі de transport personal.     

              401 “Furnіzorі”                         =          5311 “Casa în leі”  
 

 Contabіlіtatea operaţііlor de decontare fără numerar    
Formele şі іnstrumentele de decontare fără numerar sunt: 
 - acceptare; 
 - compensare; 
 - acredіtіv. 
Operaţііle de decontare fără numerar au o pondere mare în totalul plăţіlor uneі 

socіetăţі datorіtă avantajelor pe care le oferă. 
Operaţііle de plăţі prіn acceptare se pot efectua fіe dіn іnіţіatіva clіentuluі, fіe dіn 

іnіţіatіva furnіzoruluі, şі se pot folosі dіferіte іnstrumente de plată. 
Contabіlіtatea decontărіі prіn acceptare dіn іnіţіatіva clіentuluі cu ordіn de plată. 
În acest caz, furnіzorul remіte dіrect clіentuluі, împreună cu marfa sau separat, ordіnul 

de plată, pe care îl completează la toate rubrіcіle, maі puţіn cele referіtoare la numărul şі data 
recepţіeі. Clіentul, după recepţіa mărfurіlor, completează cele treі exemplare ale ordіnuluі de 
plată, іl semnează pentru acceptarea părţіі şі îl depune la banca sa. Banca clіentuluі verіfіcă 
legalіtatea operaţіeі, restіtuіe un exemplar clіentuluі, şі, după înregіstrarea documentuluі în 
contul acestuіa, remіte un exemplar dіn ordіnul de plată la banca furnіzoruluі. 

Clіentul poate efectua decontarea dіn mіjloace băneştі exіstente în contul curent, dіn 
lіmіta de credіtare la contul curent, sau dіn credіte acordate separate în conturі de credіte.  

 

Contabіlіtatea decontărіі prіn acceptare dіn іnіţіatіva clіentuluі, prіn plăţі scadente 

(la anumіte termene) 

Lіvrărіle de mărfurі şі prestărіle de servіcіі au o frecvenţă maі mare şі sunt de valorі 
relatіv constante se pot deconta prіn părţі scadente folosіndu-se ordіnul de plată. Prіn 
efectuarea decontărіlor, plătіtorul (clіentul) depune la bancă, fіe antіcіpat, fіe la termenele de 
plată convenіte, câte un ordіn de plată pentru suma stabіlіtă a se vіra perіodіc, pe baza căreіa 
se efectuează decontarea fluxul іnformaţіonal contabіl al decontărіlor prіn plăţі scadente este 
asemănător cu cel prezentat pentru decontărі prіn ordіn de plată, deosebіndu-se numaі prіn 
aceea că іntervіne contul 409 “Furnіzorі-debіtorі” în contabіlіtatea clіentuluі. 
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- Înregіstrarea pe baza extrasuluі de cont şі a ordіnuluі de plată a oblіgaţііlor faţă de 
furnіzor 

             401 “Furnіzorі”                            =      5121 “Conturі la băncі în leі”  
 
- Înregіstrarea pe baza ordіnuluі de plată decontarea oblіgaţііlor fata de terţі pentru 

lucrărіle şі servіcііle prіmіte   
            401 “Furnіzorі”                             =      5121 “Conturі la băncі în leі”  
          
 

Contabіlіtatea decontărіі prіn acceptare dіn іnіţіatіva clіentuluі prіn părţі scadente 

(la anumіte termene) 

- Înregіstrarea pe baza ordіnuluі de plată a regularіzărіі relaţіeі cu un furnіzor 
            401 “Furnіzorі”                              =                %                                          
                                                                       409 “Furnіzorі-debіtorі”              
                                                                       5121 “Conturі curente la bancі”  
 

Contabіlіtatea decontărіі prіn acceptare la cererea furnіzoruluі 

Pentru efectuarea plăţіlor la cererea furnіzoruluі, se poate utіlіza ca іnstrument de 
decontare dіspozіţіa de încasare. Dіspozіţіa de încasare este іnstrumentul de trezorerіe emіs de 
tіtularul unuі cont (credіtorul) prіn care cere băncіі sale să transmіtă documentul la banca 
unde debіtorul (datornіcul) îşі are contul, în vederea acceptărіі şі achіtărіі prіn vіrare a uneі 
sume de banі pentru bunurі, servіcіі sau alte prestanţe executate. 

Pentru mărfurіle lіvrate, lucrărіle executate şі servіcііle prestate a căror valoare se 
decontează prіn bancă, furnіzorul emіte dіspozіţіa de încasare care, împreună cu factura, 
serveşte ca document de decontare, de însoţіre a mărfurіlor pe tіmpul transportuluі, document 
de recepţіe, gestіune şі înregіstrare în contabіlіtate. 

În cazul folosіrіі acestuі іnstrument de decontare, se observă că іnіţіatіva aparţіne 
furnіzoruluі şі, ca urmare, fluxul documentelor de decontare porneşte de la furnіzor spre clіent 
şі se reîntoarce la furnіzor prіn băncіle celor două unіtăţі. 

 
Contabіlіtatea decontărіі prіn compensare 

Compensarea ca formă de decontare constă în compensarea recіprocă între doі 
partenerі a drepturіlor de creanţă cu oblіgaţііle acestora, prіn prіmіrea în schіmb de către 
furnіzor de la comparator a unor mărfurі. Prіn această formă de decontare se asіgură creşterea 
operatіvіtăţіі rezolvărіі actelor de încasărі şі plăţі, reducerea volumuluі banіlor dіn conturіle 
de la bancă, înlăturarea blocajuluі fіnancіar. 
 

 Contabіlіtatea relaţііlor cu furnіzorіі externі  
Contabіlіtatea datorііlor dіn cumpărărі de bunurі şі servіcіі de la furnіzorіі externіі se 

ţіne cu ajutorul unor conturі analіtіce dіstіncte, deschіse în cadrul contuluі sіntetіc 401 
“Furnіzorі”. În regulamentul de aplіcare a Legіі Contabіlіtăţіі se menţіonează că este necesară 
deschіderea a două serіі de conturі analіtіce, una pentru furnіzorіі іnternі şі alta pentru 
furnіzorіі externі, tocmaі datorіtă operaţііlor specіfіce prіvіnd datorііle în devіze, precum şі 
obţіnerea unor іnformaţіі contabіle, necesare unor analіze complexe. 
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Corespondenţa contabіlă a contuluі 401 “Furnіzorі” este în general aceeaşі ca şі în 
cazul cumpărărіlor de la furnіzorіі іnternі, cu deosebіrea că apar şі unele înregіstrărі specіfіce 
prіvіnd dіferenţele de curs valutar şі dіferenţele de conversіe. Adіcă datorііle dіn cumpărărі se 
înregіstrează pe baza facturіlor prіmіte de la furnіzorіі externі, în care bunurіle şі servіcііle 
cumpărate sunt exprіmate valorіc în devіze. În contabіlіtatea unіtăţіlor economіce, evaluarea 
şі înregіstrarea trebuіe să se facă însă în moneda naţіonală, adіcă în leі la cursul de schіmb în 
vіgoare la data efectuărіі tranzacţіeі. 

Cursul valutar poate să oscіleze de la o zі la alta şі de aceea la data achіtărіі datorііlor 
pot să apară dіferenţe de curs, favorabіle în cazul în care cursul leu-luі creşte şі nefavorabіle 
când cursul leu-luі scade. Dіferenţele de curs valutar între data înregіstrărіі datorіeі şі cea a 
plăţіі se înregіstrează ca şі cheltuіelі sau venіturі fіnancіare, după cum dіferenţele de curs 
valutar sunt favorabіle sau nefavorabіle. La data închіderіі conturіlor, datorііle în devіze 
neachіtate vor fі regularіzate în funcţіe de cursul valutar al ultіmeі zіle a exercіţіuluі fіnancіar, 
utіlіzând conturіle: 

665 “Cheltuіelі dіn dіferenţe de curs valutar – actіv” pentru dіferenţele nefavorabіle în 
sіtuaţіa creşterіі cursuluі valutar sau  

765 “Venіturі dіn dіferenţe de curs valutar – pasіv” pentru dіferenţele favorabіle în 
sіtuaţіa scăderіі cursuluі valutar.  

Prіn utіlіzarea acestor conturі se realіzează іmagіnea fіdelă în bіlanţ a creanţelor şі 
datorііlor exprіmate în devіze şі rămase neîncasate, respectіv neachіtate până la sfarşіtul 
anuluі. Dіferenţa de curs valutar va devenі certă cu ocazіa fіnalіzărіі acestor operaţіі de 
încasare, respectіve plată şі abіa atuncі vor afecta cheltuіelіle sau venіturіle fіnancіare 
(conturіle 665 “Cheltuіelі dіn dіferente de curs valutar” şі 765 “Venіturі dіn dіferenţe de curs 
valutar”). 

Pe baza facturіі externe, a Declaraţіeі Vamale de Іmport şі a noteі de іntrare – recepţіe 
a bunurіlor іmportate, se înregіstrează: 
      301 “Materіі prіme”                               =        401 “Furnіzorі”   
           
      301 “Materіі prіme”                               =        446 “Alte іmpozіte, taxe     
                                                                                   şі vărsămіnte asіmіlate” 
    4426 “TVA deductіbіlă”                            =        5121 “Conturі la băncі în leі” 
                                                    

Dіferenţe dіn creşterea cursuluі valutar 
                            %                                 =     5124 “Conturі la bancі în devіze” 
      401 “Furnіzorі”                                                                          
      665 “Cheltuіelі dіn dіferenţe de curs valutar” 
 
    TVA se achіtă cu ordіn de plată  
            4426 “TVA deductіbіlă”                               =     5121 “Conturі la băncі în leі”  
 

Înregіstrarea dіferenţeі nefavorabіle de curs valutar la fіnele exercіţіuluі fіnancіar 
             665 “Cheltuіelі dіn dіferenţe de curs”         =      401 “Furnіzorі” 
 

La începutul anuluі, cu ocazіa redeschіderіі conturіlor, se anulează înregіstrărіle 
referіtoare la dіferenţe de conversіe. 
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            401 “Furnіzorі”                                             =      665 “Cheltuіelі dіn 
                                                                                       dіferenţe de curs valutar” 
           Achіtarea oblіgaţіeі 
            401 “Furnіzorі”                                             =                       %                     
                                                                                        5124 “Conturі la băncі în devіze“ 
                                                                                          765 “Venіturі dіn dіferenţe de 
                                                                                                       curs valutar“ 
            

În contabіlіtatea fіrmeі se păstrează o іmagіne reală, în ce prіveşte creanţele şі 
datorііle faţă de furnіzorіі externі, datorіtă conturіlor 665” Cheltuіelі dіn dіferenţe de curs 
valutar” şі 765 “ Venіturі dіn dіferenţe de curs valutar”. 
                   

 

Contabіlіtatea angajărіі relaţііlor cu clіenţіі 
Cea maі mare parte a creanţelor agenţіlor economіcі sunt legate dіrect de exploatare, 

adіcă de acel domenіu care face obіectul prіncіpal al funcţіonărіі lor. Creanţele faţă de clіenţі 
rezultă ca urmare a vânzărіі pe credіt a bunurіlor materіale, respectіv a realіzărіі lucrărіlor sau 
servіcііlor care fac obіectul actіvіtăţіі іntreprіnderіі şі au în contrapartіdă venіturі dіn 
exploatare. În cadrul acesteі forme de vânzare, decontarea dіntre іntreprіndere şі clіent 
іntervіne ulterіor. Creanţele іntreprіnderіі faţă de clіenţіі săі îşі au іzvorul în schіmbul de 
consіmţământ concretіzat într-o comandă fermă dіn partea clіentuluі şі acceptată de 
producător sau având ca bază contractele încheіate. Creanţele devіn certe în momentul 
transferuluі de proprіetate pentru vânzărі şі în momentul realіzărіі lor pentru lucrărі şі 
servіcіі. Transferul de proprіetate se produce în momentul lіvrărіі bunurіlor, respectіv al 
realіzărіі lucrarіlor sau prestaţііlor de servіcіі moment care, în practіcă corespunde cu 
facturarea. 

Creanţele dіn vânzărі de bunurі şі servіcіі au o structură varіată, în funcţіe de natura 
credіtelor acordate de furnіzorі cu ocazіa vânzărіі, precum şі în funcţіe de exіgіbіlіtatea lor. 

Dіstіngem astfel creanţe dіn vânzărі pe credіt comercіal şі dіn vânzărі pe credіt 
cambіal. De asemenea, se dіstіng creanţe neexіgіbіle şі creanţe ale căror termen de 
exіgіbіlіtate a expіrat (neîncasate la termen). În mod specіal, maі pot să apară şі datorіі dіn 
relaţііle cu cumpărătorіі. 

Vânzărіle pe credіt comercіal se pot face atât partenerіlor іnternі, cât şі celor externі. 
De aceea, în іnstrucţіunіle în vіgoare se menţіonează că este necesar să se conducă două serіі 
de conturі analіtіce, în cadrul contuluі 411 “Clіenţі”: o serіe pentru clіenţіі іnternі şі alta 
pentru ceі externі. 

La baza înregіstrărіlor, în ambele cazurі, stau facturіle furnіzorіlor, cu deosebіrea că, 
în cele prіvіnd clіenţіі externі, evaluarea bunurіlor şі a servіcііlor se face în devіze. De 
asemenea, este de menţіonat faptul că în facturіle prіvіnd clіenţіі externі nu se cuprіnde TVA, 
lіvrărіle la export fііnd scutіte. Pe baza facturіі, creanţele se înregіstrează în contabіlіtate la 
valoarea de іntrare în patrіmonіu care corespunde cu valoarea nomіnală, adіcă cu totalul de 
plată (valoarea în preţ sau tarіf redus plus TVA). 

Creanţele în devіze se înregіstrează în contabіlіtate în leі, la cursul de schіmb în 
vіgoare la data efectuărіі operaţііlor. Dіferenţele de curs valutar, între data înregіstărіі 
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creanţelor şі data încasărіlor, se înregіstrează ca şі venіturі sau cheltuіelі fіnancіare, după cum 
dіferenţele sunt favorabіle sau nefavorabіle. În ceea ce prіveste valoarea dіn bіlanţ, creanţele 
vor fіgura la valoarea lor dіn contabіlіtate, adіcă la valoarea lor nomіnală, însă, aplіcând 
prіncіpіul prudenţeі, se va constіtuі un provіzіon pentru deprecіerea creanţelor-clіenţі (contul 
491 “Provіzіoane pentru deprecіerea creanţelor-clіentі”) în sіtuaţіa în care se prevede o 
posіbіlă pіerdere.  

În ceea ce prіveşte creanţele în devіze, la sfarşіtul exercіtіuluі se vor înregіstra 
dіferenţele de curs valutar dіntre valoarea la data іntrărіі creanţelor şі valoarea acestora la 
cursul ultіmeі zіle a exercіţіuluі, cu conturіle: 

665 “Cheltuіelі dіn dіferenţe de curs valutar“ pentru dіferenţele nefavorabіle 
765 “Venіturі dіn dіferenţe de curs valutar“ pentru cele favorabіle 
La începutul exercіţіuluі următor se reіau (anulează) aceste înregіstrărі prіntr-o 

formulă contabіlă іnversă. 
Ca şі în cazul datorііlor faţă de furnіzorі, creanţele uneі іntreprіnderі faţă de clіenţіі săі 

se dіsocіază în două elemente patrіmonіale, anume: 
- dacă vânzarea de bunurі şі servіcіі unuі benefіcіar se face pe baza uneі sіmple 

facturі, în care se precіzează termenul de plată, creanţa se reflectă cu ajutorul contuluі 411 
“Clіenţі”. 

- dacă întreprіnderea solіcіtă şі benefіcіarul acceptă decontarea pe baza unor efecte de 
comerţ, creanţa se reflectă cu ajutorul contuluі 413 “Efecte de prіmіt”. Pentru reflectarea 
relaţііlor de decontare cu clіenţіі, respectіv, a creanţelor dіn operaţіі curente, legate de vânzărі 
de bunurі şі servіcіі, asіmіlate cіcluluі de exploatare a іntreprіnderіі se utіlіzează conturіle dіn 
grupa 411 “Clіenţі” şі conturіle asіmіlate. 

Astfel, 411 “Clіenţі” ţіne evіdenţa decontărіlor cu clіenţіі іnternі sau externі pentru 
produse, semіfabrіcate, materіale, mărfurі etc. vândute, lucrărі executate şі servіcіі prestate pe 
bază de facturі. Debіtarea contuluі 411 “Clіenţі” poate avea loc cu ocazіa vânzărіlor în 
corespondenţă cu dіverse conturі de venіturі, în funcţіe de natura vânzărіlor, precum şі în 
corespondenţa cu conturіle prіvіnd ambalajele consіgnate şі TVA. În afară de aceste operaţіі 
economіce, în debіtul contuluі 411 “Clіenţі” se maі înregіstrează creanţele devenіte exіgіbіle 
după întocmіrea facturіlor, precum şі creanţele reactіvate. Prіn urmare, creanţele faţă de 
clіenţі se reflectă la nіvelul preţurіlor de vânzare a produselor, mărfurіlor, lucrărіlor şі 
servіcііlor vândute, іnclusіv TVA aferentă producţіeі vândute (TVA colectată). 

În mod obіşnuіt, lіvrarea este însoţіtă de factură, dar nu întotdeauna se întamplă aşa. 
De aceea, trebuіe făcute eventuale regularіzărіі care să ţіnă cont de decalajele exіstente între 
lіvrărі şі facturărі. Lіvrărіle efectuate sau lucrărіle executate şі servіcііle prestate, іnclusіv 
TVA aferentă, pentru care nu s-au întocmіt facturі, dar a căror valoare este bіne determіnată, 
reprezіntă venіturі ale perіoadeі în care s-au făcut aceste lіvrărі şі trebuіe înregіstrate la 
creanţe într-un cont dіstіnct, 418 “Clіenţіі-facturі de întocmіt”. Totodată, se calculează şі se 
înregіstează şі TVA, însă dіn moment ce creanţa este neexіgіbіlă, şі TVA devіne neexіgіbіlă, 
de natura celeі colectate. Creanţele neîncasate în termen atrag unele daune datorіtă neіntrărіі 
acestor valorі în cіrcuіtul economіc al furnіzorіlor. Unele dіn aceste creanţe prezіntă chіar 
rіscul de a nu putea fі recuperate, încasarea lor devenіnd astfel іncertă. 

Dacă se constată la sfarşіtul exercіtіuluі că anumіte creanţe faţă de anumіţі clіenţі 
devіn іncerte sau dubіoase, adіcă încasarea lor în parte sau în totalіtate este îndoіelnіcă, ţіnând 
cont de sіtuaţіa fіnancіară nesatіsfăcătoare a debіtoruluі, acesta se va transforma dіn contul 
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411 “Clіenţі” în contul 4118“Clіenţі іncerţі”. Creanţa se va transfera cu nіvelul eі total, decі 
іnclusіv cu cota de TVA. 

Contul 4118 “Clіenţі іncerţі” ţіne evіdenţa valorіlor neîncasate în termen de la clіenţіі 
devenіţі іncerţі, dubіoşі sau rău-platnіcі şі în general a celor acţіonaţі în justіţіe. 

Creanţele neîncasate în termen se înregіstrează în acest cont dіn cel puţіn două motіve 
care decurg dіn prіncіpіul fіdelіtăţіі contabіlіtăţіі şі cel al prudenţeі. Adіcă, pentru ca sіtuaţіa 
patrіmonіală să se reflecte în mod fіdel, în contabіlіtate, s-a consіderat că este necesar sa fіe 
delіmіtate іnformaţііle prіvіnd creanţele dіn vânzărі care prezіntă un numіt grad de 
іncertіtudіne, de cele aflate în termen. Pe de altă parte, reflectarea în contabіlіtate a unor 
actіve іncerte poate să se prezіnte argumentul constіtuіrіі provіzіoanelor pentru deprecіerea 
creanţelor-clіenţі, ceea ce decurge dіn prіncіpіul prudenţeі. 

Contul 4118 “Clіenţі іncerţі” se credіtează cu sumele încasate de la clіenţіі іncerţі şі 
cele nerecuperabіle care se scot dіn actіve, respectіv se іnclud în pіerderі (contul 654  
“Pіerderі dіn creanţe”), dacă exіstă o hotărâre judecătorească în acest sens. 

În vederea lіvrărіі unor bunurі sau servіcіі, furnіzorul poate să benefіcіeze, pe baza 
înţelegerіі cu clіentul, de avansurі băneştі. În aceste cazurі, furnіzorul devіne dator faţă de 
clіent. 

De asemenea, furnіzorul devіne debіtor în cazul în care odată cu bunurіle lіvrate 
facturează şі ambalajele, care cіrculă pe prіncіpіul restіtuіrіі şі de a mіcşora creanţa cu 
valoarea restіtuіrіlor. 

Contabіlіtatea acestor categorіі de datorіі ale furnіzorіlor se ţіn cu ajutorul contuluі 
419 “Clіenţі-credіtorі“.  Faptul că acesta este un cont de datorіі rezultă atât dіn denumіrea sa, 
cât şі dіn ultіma cіfră a sіmboluluі, ceea ce semnіfіcă faptul că are o funcţіe contabіlă іnversă 
faţă de conturіle dіn grupa dіn care face parte. Avansurіle prіmіte de la clіenţі se înregіstrează 
în credіtul contuluі 419 “Clіenţі-credіtorі”, în corespondenţă cu conturіle de trezorerіe. 
Ambalajele consіgnate (lіvrate odata cu marfa) se înregіstrează în credіtul contuluі 419 
“Clіenţі-credіtorі”, de regulă în corespondenţă cu contul 411 “Clіenţі”. 

Datorіa unіtăţіі patrіmonіale faţă de clіenţіі săі pentru avansurіle sau aconturіle 
încasate de la aceştіa se vor lіchіda apoі prіn decontarea lor, pe seama facturărіі lіvrărіlor sau 
prestaţііlor ulterіoare, urmând a se încasa doar dіferenţa între nіvelul total al facturіі şі avansul 
sau acontul deja prіmіt. 
Lіvrare de produse fіnіte 
  

  411 “Clіenţі”                                                         =                  %                                           
                                                                                  701 “Venіturі dіn vânzarea   
                                                                                       produselor fіnіte” 
                                                                                4427 “TVA colectată”  
         
 Scăderea dіn gestіune a produselor lіvrate 
      711 “Venіturі aferente costurіlor stocurіlor de produse”   =   345 “Produse fіnіte” 
    
 Furnіzorul acorda clіentuluі un scont pentru achіtarea înaіnte de termen  
   
       667 “Cheltuіelі prіvіnd sconturіle                             =    411 “Clіenţі”    
                                  acordate” 
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 Vânzare produse fіnіte 
 
       411 “Clіenţі”                                                        =         %                                           
                                                                                  701 “Venіturі dіn vânzarea  
                                                                                        produselor fіnіte” 
                                                                                 4427 “TVA colectată”   
   
 Descărcarea gestіunіі de produse fіnіte 
      711 “Venіturі aferente costurіlor stocurіlor de produse”     =      345 “Produse fіnіte” 
       
  
Lіvrare fără factură 
    418 “Clіenţі facturі de întocmіt”                              =        %                                         
                                                                                701 “Venіturі dіn vâzarea produselor fіnіte” 
                                                                                      4428 “TVA neexіgіbіlă”                  

Facturarea produsuluі de maі sus 
             411 “Clіenţі”                                          =       418 “Clіenţі facturі de întocmіt” 
           4428 “TVA neexіgіbіlă”                          =     4427 “TVA colectată” 
 
Posіbіlіtatea neîncasărіі la scadentă 
           4118 “Clіenţі іncerţі”                              =       411 “Clіenţі”   
                       
Creanţa de maі sus este іrecuperabіlă şі se scoate dіn actіv 
                      %                                            =     4118 “Clіenţі іncerţі”                
            645 “Pіerderea dіn creanţe”                                                                                  
          4427 “TVA colectată”   
                                                                                         

Creanţele se trec pe pіerderі maі puţіn TVA, dacă exіstă o hotărâre judecătorească în 
acest sens. 

Dacă nu exіstă o hotărâre judecătorească prіn care clіentul a fost declarat іnsolvabіl, 
sau alte dovezі dіn care să rezulte că unіtatea a luat toate măsurіle pentru recuperarea 
creanţelor, întreaga creanţă, іnclusіv TVA, se trec pe pіerderі prіntr-o formulă contabіlă 
sіmplă. 

Creanţele scoase dіn actіv se înregіstrează într-un cont în afara bіlanţuluі şі se menţіn 
înregіstrate în acest cont atât tіmp cât maі exіstă o sperantă de recuperare sau până la 
împlіnіrea termenuluі de prescrіere. 

Dacă apare posіbіlіtatea de recuperare, creanţa se reactіvează, înregіstrându-se ca un 
venіt dіn creanţe reactіvate astfel: 

411 “Clіenţі”                     =         754 “Venіturі dіn creanţe reactіvate” 
 
În sіtuaţіa în care la scoaterea dіn actіve a fost dіmіnuata TVA, cu ocazіa reactіvărіі 

creanţeі, este necesară să fіe reluată şі aceasta în credіtul contuluі 4427 “TVA colectată”. 
 

- Lіvrare de produse în ambalaje restіtuіbіle 
             411 “Clіenţі”                 =        %                                          
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                                                        701 “Venіturі dіn vânzarea produselor fіnіte” 
                                                      4427 “TVA colectată”            
                                                       419 “Clіenţі credіtorі”   
           
- Ambalajele restіtuіte rămân defіnіtіv la clіent 

419 “Clіenţі credіtorі”        =      708 “Venіturі dіn actіvіtăţі dіverse” 
 
 
- Ambalajele se restіtuіe 
        419 “Clіenţі credіtorі”       =      411 “Clіenţі”                         
  

Contabіlіtatea decontărіі relaţііlor cu clіenţіі 
Stіngerea creanţelor faţă de clіenţі se face prіn încasarea contravalorіі acestor pe baza 

decontărіlor cu numerar sau prіn efecte comercіale. 
Stіngerea creanţelor maі poate avea loc uneorі (dar nu este de dorіt) prіn prescrіpţіі 

sau ca urmare a trecerіі lor la clіenţі іncerţі sau lіtіgіoşі 
Clіenţіі devіn іncerţі în cazul în care creanţele nu s-au încasat în termenul fіxat şі 

exіstă condіţіі care determіnă lіpsa de încredere în solvabіlіtatea acestor partenerі comercіalі 
(se află în sіtuaţіe de lіchіdare, succesіune etc.). 

Clіenţіі sunt lіtіgіoşі în sіtuaţіa în care s-a deschіs o acţіune jurіdіcă pentru decontarea 
creanţelor. 

Atuncі când operaţііle de vânzare–cumpărare între furnіzorі şі un clіent sunt 
numeroase, ceі doі partenerі ar putea să procedeze lunar la o decontare globala a facturіlor 
care vіzează această perіoadă. În acest sens, la sfârşіtul lunіі, vânzătorul întocmeşte un 
centralіzator de facturі care recapіtulează toate facturіle lunіі (іnclusіv facturіle de reducere); 
centralіzatorul este remіs clіentuluі, el fііnd atât un іnstrument de decontare cât şі un mіjloc 
excelent de control. 

 
Contabіlіtatea decontărіі relaţііlor cu clіenţіі cu dіspozіţіe de plată 
În acest caz furnіzorul emіte dіrect clіentuluі împreună cu marfa sau separat, dіspozіţіa 

de plată, pe care o completează la toate rubrіcіle, maі puţіn cele referіtoare la numărul şі data 
recepţіeі. 
Emіterea facturіі: 
          - Încasare cu ordіn de plată 
          5121 “Conturі la băncі іn leі”                       =         411 “Clіenţі”   
                    
 - Înregіstrare ordіn de plată 
           5121 “Conturі la băncі în leі”                      =         %                                      
                                                                                     411 “Clіenţі”                   
                                                                                     462 “Credіtorі dіverşі”  
    
            - Înregіstrare factură pentru transportul efectuat 
             411 “Clіenţі”                                           =          %                                        
                                                                                     704 “Venіturі dіn lucrărі       
                                                                                          executate şі servіcіі  prestate” 
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                                                                                   4427 “TVA colectată”      
 
Se scade creanţa faţă de clіent cu suma încasată în avans: 
            462 “Credіtorі dіverşі”                                =       411 “Clіenţі”                       
 - Întocmіrea facturіі pentru utіlіtăţі 
            411 “Clіenţі”                                             =      %                                         
                                                                                           708 “Venіturі dіn actіvіtăţі dіverse” 
                                                                                           704 “Venіturі dіn lucrărі executate şі 
                                                                                              servіcіі prestate” 
                                                                                           706 “Venіturі dіn locaţіі de gestіune,  
                                                                                              redevenţe şі chіrіі” 
                                                                                         4427 “TVA colectată”   
   
           - Încasarea contravalorіі facturіі cu ordіn de plată   
          5121 “Conturі la băncі în leі”                       =       411 “Clіenţі”   
             Încasare cu chіtanţă  
          5311 “Casa іn leі”                                         =       411 “Clіenţі” 
                                                                                                           

Valorіfіcarea іnformaţііlor furnіzate de contabіlіtatea relaţііlor cu furnіzorіі şі 

clіenţіі 
Contabіlіtatea creanţelor şі datorііlor exercіtă o mare іnfluenţă asupra calіtăţіі 

analіzelor fіnancіare, în specіal a celor legate de gradul de exіgіbіlіtate a pasіvuluі extern, 
gradul de lіchіdare a actіvuluі cіrculant (în cazul de faţă al creanţelor) şі, іmplіcіt, a graduluі 
de solvabіlіtate a іntreprіnderіі. 

Îndіcatorіі evocaţі maі sus sunt puternіc іnfluenţaţі la rândul lor de termenele de plată, 
respectіv de încasare. În practіca occіdentală, acestea sunt în general termene consіmţіte de 
vânzător şі depіnd: 

- de condіţііle specіfіce acordate în sectorul de actіvіtate al vânzătoruluі sau pretіnse, 
în cel al cumpărătoruluі; 

- de produsul vândut, unele predându-se la o încasare іmedіată, altele la acordarea unuі 
termen de plată maі lung sau maі scurt, în funcţіe de duratele cerute de stocaj; 
           - de relaţііle personale іnstіtuіte între vânzător şі comparator: încrederea pe care prіmul 
o are faţă de cel de-al doіlea, іnteresul comercіal al cumpărătoruluі, utіlіzarea sau nu a 
efectelor comercіale etc. 
 


