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5. Transferuri privind investiţiile imobiliare

Conform pct. 57 din IAS 40 Investiţii imobiliare, o entitate trebuie să transfere o investiţie imobiliară în sau 
din categoria investiţiilor imobiliare dacă şi numai dacă există o modificare a utilizării. O modificare a utilizării 
apare atunci când investiţia corespunde, sau nu mai corespunde, definiţiei investiţiei imobiliare şi există dovezi 
ale modificării utilizării. Luată separat, o schimbare a intenţiilor conducerii legate de utilizarea unei investiţii 
nu reprezintă o dovadă o modificării utilizării. Exemplele de modificări ale utilizării includ:

(a) începerea ocupării de către posesor sau a dezvoltării în vederea ocupării de către proprietar, pentru 
un transfer din categoria investiţiilor imobiliare în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor;

(b) începerea procesului de amenajare în perspectiva vânzării, pentru un transfer din categoria investiţiilor 
imobiliare în categoria stocurilor;

(c) încheierea utilizării de către posesor, pentru un transfer din categoria proprietăţilor imobiliare utilizate 
de posesor în categoria investiţiilor imobiliare; şi

(d) iniţierea unui leasing operaţional cu o altă parte, pentru un transfer din categoria stocurilor în categoria 
investiţiilor imobiliare.
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Pct. 61-62 din același standard prevăd că, dacă o proprietate imobiliară utilizată de posesor devine o in
ves tiţie imobiliară care va fi contabilizată la valoarea justă, o entitate trebuie să aplice IAS 16 Imobilizări corporale 
pentru investiţia imobiliară proprie şi IFRS 16 Contracte de leasing pentru investiţia imobiliară deţinută de către 
un locatar ca activ aferent dreptului de utilizare până la data modificării utilizării. Entitatea trebuie să trateze 
orice diferenţă de la acea dată între valoarea contabilă a proprietăţii imobiliare în conformitate cu IAS 16 sau 
IFRS 16 şi valoarea sa justă la fel ca pe o reevaluare, în conformitate cu IAS 16. 

Până la data la care proprietatea imobiliară utilizată de posesor devine o investiţie imobiliară contabilizată 
la valoarea justă, o entitate amortizează proprietatea imobiliară sau activul aferent dreptului de utilizare şi re
cunoaşte orice pierderi din depreciere survenite. Entitatea tratează orice diferenţă de la acea dată între valoarea 
contabilă a proprietăţii imobiliare în conformitate cu IAS 16 sau IFRS 16 şi valoarea sa justă la fel ca pe o reeva
luare, în conformitate cu IAS 16.

Exemplu

O entitate achiziţionează la data de 31.12.N-1 o clădire la costul de 5.350.000 lei, cu scopul de a fi folosită 
ca sediu social administrativ. Durata de viaţă utilă a imobilului este estimată de evaluatorul autorizat la 40 ani, 
me toda de amortizare fiind cea liniară. În vederea stabilirii valorii amortizabile a imobilizării corporale și pe 
baza preţurilor actuale de vânzare ale clădirilor similare cu o vechime de 40 ani, este estimată o valoare reziduală 
a acesteia de 350.000 lei.

La data de 31.12.N+1, clădirea este închiriată terţilor în baza unui contract de leasing operaţional și eva-
luată la valoarea justă de 5.200.000 lei.

La 31.12.N+2, valoarea justă estimată este de 5.150.000 lei, iar la 31.12.N+3, aceasta este de 5.225.000 lei.

a) Recunoașterea clădirii în categoria imobilizărilor corporale la cost și amortizarea acesteia:

Costul de achiziţie 5.350.000 lei

Durata de viaţă utilă estimată 40 ani

Valoarea reziduală estimată la 31.12.N-1 350.000 lei

Valoarea amortizabilă (Cost – Valoarea reziduală)
(5.350.000 lei – 350.000 lei) 5.000.000 lei

Amortizarea anuală (5.000.000 lei/40 ani) 125.000 lei

Amortizarea cumulată pe 2 ani (N și N+1) (125.000 lei x 2 ani) 250.000 lei

Valoarea rămasă la 31.12.N+1 (5.350.000 lei – 250.000 lei) 5.100.000 lei

a1) Recunoașterea clădirii în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor:

5.350.000 lei 212 = 404 5.350.000 lei
 „Construcţii”  „Furnizori de imobilizări”

Remarcă. Dacă atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistraţi în scopuri de TVA, se aplică taxarea 
in versă conform art. 331 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal.

1.016.500 lei 4426 = 4427 1.016.500 lei
 „TVA deductibilă”  „TVA colectată”

a2) Înregistrarea amortizării clădirii pentru exerciţiile financiare N și N+1:
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250.000 lei 6811 = 2812  250.000 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea construcţiilor”
 privind amortizarea
 imobilizărilor, a investiţiilor
 imobiliare şi a activelor
 biologice productive
 evaluate la cost”

a3) Eliminarea amortizării cumulate din valoarea brută:

250.000 lei 2812 = 212 250.000 lei
 „Amortizarea construcţiilor”  „Construcţii”

b) Transferul clădirii la investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă la data de 31.12.N+1:

Valoarea justă la 31.12.N+1 5.200.000 lei

Valoarea rămasă la 31.12.N+1 5.100.000 lei

Diferenţa de valoare ca urmare a modificării valorii juste
la data transferului, tratată ca reevaluare la 31.12.N+1
(Valoarea justă – Valoarea contabilă rămasă) (5.200.000 lei – 5.100.000 lei) 100.000 lei

5.200.000 lei 2151 = % 5.200.000 lei
 „Investiţii imobiliare  212 5.100.000 lei
 evaluate la valoarea justă”  „Construcţii” 
   1052 100.000 lei
   „Rezerve din reevaluarea
   imobilizărilor corporale”

c) Înregistrarea efectelor modificării valorii juste a investiţiei imobiliare la 31.12.N+2:

Valoarea justă la 31.12.N+1, la care s-a făcut transferul la investiţii imobiliare 5.200.000 lei

Valoarea justă la 31.12.N+2 5.150.000 lei

Diferenţa de valoare ca urmare a modificării valorii juste (pierdere)
(5.200.000 lei – 5.150.000 lei) (50.000 lei)

50.000 lei 6561  = 2151 50.000 lei
 „Pierderi din evaluarea  „Investiţii imobiliare
 la valoarea justă  evaluate la valoarea justă”
 a investiţiilor imobiliare”

d) Înregistrarea efectelor modificării valorii juste a investiţiei imobiliare la 31.12.N+3:

Valoarea justă la 31.12.N+2 5.150.000 lei

Valoarea justă la 31.12.N+3 5.225.000 lei

Diferenţa de valoare ca urmare a modificării valorii juste (câștig)
(5.225.000 lei – 5.150.000 lei) 75.000 lei

75.000 lei 2151 = 7561 75.000 lei
 „Investiţii imobiliare  „Câştiguri din evaluarea
 evaluate la valoarea justă”  la valoarea justă
   a investiţiilor imobiliare”
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Conform pct. 63 din IAS 40, pentru un transfer din categoria stocurilor în categoria investiţiilor imobiliare 
care va fi contabilizat la valoarea justă, orice diferenţă între valoarea justă a proprietăţii imobiliare la acea dată 
şi valoarea sa contabilă anterioară trebuie recunoscută în profit sau pierdere.

Pct. 6 din IAS 2 Stocuri stipulează că valoarea realizabilă netă este preţul de vânzare estimat pe parcursul 
desfă şurării normale a activităţii minus costurile estimate pentru finalizare şi costurile estimate necesare efec
tuării vânzării.

Exemplu

O entitate are ca obiect de activitate achiziţia și vânzarea de clădiri. La data de 31.07.N, aceasta achiziţio-
nează o clădire la costul de 31.000.000 lei în vederea vânzării ulterioare. Până la data de 31.12.N, clădirea nu 
este vândută, iar valoarea sa realizabilă netă este estimată la această dată la 30.500.000 lei.

La 15.08.N+1, întrucât nu s-a obţinut preţul dorit, managementul entităţii decide ca imobilul să fie închiriat 
terţilor și contabilizat la valoarea justă de 29.500.000 lei.

La 31.12.N+1, valoarea justă estimată este de 29.150.000 lei, iar la 31.12.N+2, aceasta este de 31.100.000 lei.

a) Recunoașterea tranzacţiilor până la data la care proprietatea imobiliară destinată vânzării devine o 
investiţie imobiliară evaluată la valoarea justă:

a1) Recunoașterea clădirii în categoria stocurilor destinate vânzării la data de 31.07.N:

31.000.000 lei 371 = 401 31.000.000 lei
 „Mărfuri”  „Furnizori”

Remarcă. Dacă atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistraţi în scopuri de TVA, se aplică taxarea 
in ver să conform art. 331 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal.

5.890.000 lei 4426 = 4427 5.890.000 lei
 „TVA deductibilă”  „TVA colectată”

a2) Recunoașterea deprecierii clădirii la 31.12.N:

Costul de achiziţie 31.000.000 lei

Valoarea realizabilă netă la 31.12.N 30.500.000 lei

Pierdere din depreciere (31.000.000 lei – 30.500.000 lei) 500.000 lei

500.000 lei 6814  = 397  500.000 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Ajustări pentru
 privind ajustările  deprecierea mărfurilor”
 pentru deprecierea
 activelor curente”

Remarcă. Conform IAS 2, recunoașterea pierderii din depreciere se înregistrează astfel:

500.000 lei 681X  = 371  500.000 lei
 Cheltuieli de exploatare  „Mărfuri”
 privind deprecierea
 activelor curente

Remarcă. Aici se poate calcula impozitul amânat (vezi Cernușca, 2018).
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b) Transferul clădirii la investiţii imobiliare evaluate la valoarea justă la data de 15.08.N+1:

Valoarea realizabilă netă la 31.12.N 30.500.000 lei

Valoarea justă la 15.08.N+1 29.500.000 lei

Diferenţa de valoare ca urmare a modificării valorii juste la data transferului,
recunoscută în contul de profit și pierdere la 31.12.N+1
(Valoarea realizabilă netă – Valoarea justă) (30.500.000 lei – 29.500.000 lei) 1.000.000 lei

b1) Conform IAS 2:

 30.500.000 lei % = 371 30.500.000 lei
 29.500.000 lei 2151  „Mărfuri”
  „Investiţii imobiliare
  evaluate la valoarea justă”
 1.000.000 lei 6561
 „Pierderi din evaluarea
 la valoarea justă
 a investiţiilor imobiliare”

b2) Conform reglementărilor contabile din România:

 31.000.000 lei % = 371 31.000.000 lei
 29.500.000 lei 2151  „Mărfuri”
  „Investiţii imobiliare
  evaluate la valoarea justă”
 1.000.000 lei 6561
  „Pierderi din evaluarea
  la valoarea justă
  a investiţiilor imobiliare”
 500.000 lei 60X
  Cheltuieli privind stocurile

Și concomitent anularea pierderii din depreciere:

500.000 lei 397 = 7814  500.000 lei
 „Ajustări pentru  „Venituri din ajustări
 deprecierea mărfurilor”  pentru deprecierea
   activelor curente”

c) Înregistrarea efectelor modificării valorii juste a investiţiei imobiliare la 31.12.N+1:

Valoarea justă la 15.08.N+1 29.500.000 lei

Valoarea justă la 31.12.N+1 29.150.000 lei

Diferenţa de valoare ca urmare a modificării valorii juste
(pierdere recunoscută în contul de profit și pierdere)
(29.500.000 lei – 29.150.000 lei) (350.000 lei)

350.000 lei 6561  = 2151 350.000 lei
 „Pierderi din evaluarea  „Investiţii imobiliare
 la valoarea justă  evaluate la valoarea justă”
 a investiţiilor imobiliare”



17

CECCAR BUSINESS REVIEW
ISSN 2668-8921 • ISSN-L 2668-8921

N0 3/2020
www.ceccarbusinessreview.ro

d) Situaţia investiţiei imobiliare la 31.12.N+2:

Valoarea justă la 31.12.N+1 29.150.000 lei

Valoarea justă la 31.12.N+2 31.100.000 lei

Diferenţa de valoare ca urmare a modificării valorii juste
(câștig recunoscut în contul de profit și pierdere)
(31.100.000 lei – 29.150.000 lei) 1.950.000 lei

1.950.000 lei 2151 = 7561 1.950.000 lei
 „Investiţii imobiliare  „Câştiguri din evaluarea
 evaluate la valoarea justă”  la valoarea justă
   a investiţiilor imobiliare”

Conform pct. 60 din IAS 40, pentru transferul unei investiţii imobiliare contabilizate la valoarea justă în 
ca tegoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor sau a stocurilor, costul presupus al proprietăţii în scopul 
contabilizării ei ulterioare în conformitate cu IAS 16, IFRS 16 sau IAS 2 trebuie să fie valoarea sa justă de la data 
modificării utilizării.

Exemplu

Începând cu data de 01.07.N+1, o entitate utilizează ca sediu social administrativ o clădire pe care anterior 
o închiriase terţilor în baza unui contract de leasing operaţional. Valoarea justă a investiţiei imobiliare estimată 
la 31.12.N este de 2.500.000 lei.

La 01.07.N+1, data modificării utilizării, valoarea justă determinată este de 2.550.000 lei. Durata de viaţă 
utilă rămasă este estimată la 25 ani, metoda de amortizare fiind cea liniară.

a) La 01.07.N+1, recunoașterea modificării valorii juste a investiţiei imobiliare în profitul sau pier derea 
pe ri oadei în care apare (2.550.000 lei – 2.500.000 lei):

50.000 lei 2151 = 7561 50.000 lei
 „Investiţii imobiliare  „Câştiguri din evaluarea
 evaluate la valoarea justă”  la valoarea justă
   a investiţiilor imobiliare”

b) La 01.07.N+1, recunoașterea transferului investiţiei imobiliare la imobilizări corporale utilizate de pro-
prietar, costul presupus al proprietăţii în scopul contabilizării ei ulterioare în categoria imobilizărilor cor porale 
fiind valoarea sa justă de la data modificării utilizării, adică 2.550.000 lei:

2.550.000 lei 212 = 2151 2.550.000 lei
 „Construcţii”  „Investiţii imobiliare
   evaluate la valoarea justă”

c) Începând cu data de 01.07.N+1, clădirea este amortizată și dacă este cazul testată pentru depreciere.

Amortizarea anuală pe durata de viaţă utilă rămasă (2.550.000 lei/25 ani) 102.000 lei

– Recunoașterea amortizării pe perioada 01.07-31.12.N+1 (102.000 lei/12 luni x 6 luni):
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51.000 lei 6811 = 2812  51.000 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea construcţiilor”
 privind amortizarea
 imobilizărilor, a investiţiilor
 imobiliare şi a activelor
 biologice productive
 evaluate la cost”

Entităţile care intră sub incidenţa Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale 
și situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu 
modificările și completările ulterioare, prezintă distinct investiţiile imobiliare în categoria imobilizărilor corpo rale, 
iar regulile de evaluare a acestora sunt aceleași cu cele aplicabile imobilizărilor corporale – modelul bazat pe cost.

Redăm mai jos tratamentul contabil aplicabil reevaluărilor investiţiilor imobiliare pe baza re glementărilor 
contabile din România, atât cele aprobate prin ordinul amintit, cât și cele conforme cu Standardele Internaţionale 
de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și 
completările ulterioare:

OMFP nr. 1.802/2014 OMFP nr. 2.844/2016

– Înregistrarea surplusului din reevaluare:

Dacă anterior nu s-a constatat un minus de valoare, 
surplusul din reevaluare se reflectă în creditul 
contului 105 „Rezerve din reevaluare” (pct. 108):
 215 = 105
 „Investiţii  „Rezerve
 imobiliare”  din reevaluare”

Dacă anterior s-a constatat un minus de valoare 
înregistrat în contul 655 „Cheltuieli din 
reevaluarea imobilizărilor corporale”, surplusul 
din reevaluare se evidenţiază în contul 755 
„Venituri din reevaluarea imobilizărilor 
corporale”, eventualul surplus rămas fiind 
înregistrat în creditul contului 105.

Dacă entitatea a optat pentru modelul bazat pe 
valoarea justă (pct. 63 alin. (3)):

– Înregistrarea câștigului în urma modificării valorii 
juste a investiţiei imobiliare:
 2151 = 7561
 „Investiţii  „Câştiguri
 imobiliare  din evaluarea
 evaluate  la valoarea justă
 la valoarea justă”  a investiţiilor
   imobiliare”

– Înregistrarea minusului din reevaluare:

Dacă anterior nu s-a constatat un plus de valoare, 
minusul din reevaluare se reflectă în contul 655:
 655 = 215
 „Cheltuieli  „Investiţii
 din reevaluarea  imobiliare”
 imobilizărilor
 corporale”

Dacă anterior s-a constatat un plus de valoare, 
minusul din reevaluare se reflectă în debitul 
contului 105, eventuala diferenţă negativă 
rămasă fiind înregistrată în contul 655 (pct. 111).

Observaţie. Contul 105 nu poate avea sold creditor.

Dacă entitatea a optat pentru modelul bazat pe 
valoarea justă (pct. 63 alin. (3)):

– Înregistrarea pierderii în urma modificării valorii 
juste a investiţiei imobiliare:
 6561 = 2151
 „Pierderi  „Investiţii
 din evaluarea  imobiliare
 la valoarea justă  evaluate
 a investiţiilor  la valoarea justă”
 imobiliare”

Sursa: Cernuşca, 2018.
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Exemplu

O entitate care aplică OMFP nr. 1.802/2014 achiziţionează la data de 31.12.N-1 o clădire la costul de 
3.000.000 lei, pentru a fi utilizată ca spaţiu de producţie. Durata normală de utilizare a imobilului estimată de 
un evaluator autorizat este de 40 ani, metoda de amortizare fiind cea liniară.

La data de 01.07.N, clădirea este închiriată terţilor în urma restrângerii activităţii entităţii.
Ulterior, la 31.12.N+2 are loc reevaluarea tuturor activelor similare deţinute de societate și valoarea justă 

a construcţiei este de 2.960.000 lei.
În anul N+4 are loc o nouă reevaluare, valoarea justă fiind de 2.590.000 lei.
În anul N+6 are loc o nouă reevaluare, valoarea justă fiind de 2.499.750 lei.

a) Recunoașterea clădirii în categoria imobilizărilor corporale la cost și amortizarea acesteia:

Costul de achiziţie  3.000.000 lei

Durata de viaţă utilă estimată 40 ani

Amortizarea anuală (3.000.000 lei/40 ani) 75.000 lei

Amortizarea cumulată pe perioada 01.01-01.07.N
(75.000 lei/12 luni x 6 luni) 37.500 lei

a1) Recunoașterea clădirii în categoria proprietăţilor imobiliare utilizate de posesor:

3.000.000 lei 212 = 404 3.000.000 lei
 „Construcţii”  „Furnizori de imobilizări”

Remarcă. Dacă atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistraţi în scopuri de TVA, se aplică taxarea 
in versă conform art. 331 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal.

570.000 lei 4426 = 4427 570.000 lei
 „TVA deductibilă”  „TVA colectată”

a2) Înregistrarea amortizării clădirii pentru perioada 01.01-01.07.N:

37.500 lei 6811 = 2812  37.500 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea construcţiilor”
 privind amortizarea
 imobilizărilor, a investiţiilor
 imobiliare şi a activelor
 biologice productive
 evaluate la cost”

b1) Transferul clădirii la investiţii imobiliare la data de 01.07.N:

3.000.000 lei 215 = 212 3.000.000 lei
 „Investiţii imobiliare”  „Construcţii”

Și concomitent:

37.500 lei 2812 = 2815 37.500 lei
 „Amortizarea construcţiilor”  „Amortizarea
   investiţiilor imobiliare”
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b2) Înregistrarea amortizării clădirii pentru perioada 01.07.N-31.12.N+2 (75.000 lei/12 luni x 30 luni):

187.500 lei 6811 = 2815 187.500 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea
 privind amortizarea  investiţiilor imobiliare”
 imobilizărilor”

c) Reevaluarea construcţiei la 31.12.N+2 pe baza valorii contabile nete și a transferului rezervei din reeva-
luare la rezultatul reportat pe măsura amortizării acesteia:

Valoarea contabilă de intrare  3.000.000 lei

Amortizarea cumulată pe 3 ani (N, N+1 și N+2) (75.000 lei x 3 ani) 225.000 lei

Valoarea contabilă netă (3.000.000 lei – 225.000 lei) 2.775.000 lei

Valoarea justă la 31.12.N+2 2.960.000 lei

Surplus din reevaluare (2.960.000 lei – 2.775.000 lei) 185.000 lei

c1) Eliminarea amortizării cumulate:

225.000 lei 2815 = 215 225.000 lei
 „Amortizarea  „Investiţii imobiliare”
 investiţiilor imobiliare”

c2) Înregistrarea surplusului din reevaluare:

185.000 lei 215 = 105 185.000 lei
 „Investiţii imobiliare”  „Rezerve din reevaluare”

c3) Înregistrarea amortizării în exerciţiul financiar N+3 (2.960.000 lei/37 ani):

80.000 lei 6811 = 2815 80.000 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea
 privind amortizarea  investiţiilor imobiliare”
 imobilizărilor”

– Trecerea rezervei din reevaluare la rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerva din 
ree valuare (80.000 lei – 75.000 lei):

5.000 lei 105 = 1175  5.000 lei
 „Rezerve din reevaluare”  „Rezultatul reportat
   reprezentând surplusul
   realizat din rezerve
   din reevaluare”

d) Reevaluarea construcţiei la 31.12.N+4:

Valoarea justă la 31.12.N+2 2.960.000 lei

Amortizarea cumulată pe 2 ani (N+3 și N+4) (80.000 lei x 2 ani) 160.000 lei

Valoarea contabilă netă (2.960.000 lei – 160.000 lei)  2.800.000 lei

Valoarea justă la 31.12.N+4 2.590.000 lei

Minus din reevaluare (2.800.000 lei – 2.590.000 lei) 210.000 lei

Rezerva din reevaluare (185.000 lei – 10.000 lei) 175.000 lei

Minus din reevaluare rămas neacoperit de rezerva din reevaluare
(210.000 lei – 175.000 lei) 35.000 lei
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210.000 lei % = 215 210.000 lei
 175.000 lei 105  „Investiţii imobiliare”
  „Rezerve din reevaluare”
 35.000 lei 655
  „Cheltuieli din reevaluarea
  imobilizărilor corporale”

Tratamentul fiscal. În conformitate cu art. 25 alin. (4) lit. l) din Codul fiscal, în cazul în care, ca urmare a 
efec tuării unei reevaluări realizate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, se înregistrează o descreștere 
a valorii cheltuielilor din reevaluarea imobilizărilor necorporale/mijloacelor fixe, acestea nu sunt deductibile 
fiscal. În consecinţă, cheltuiala în sumă de 35.000 lei este nedeductibilă la calculul rezultatului fiscal.

e) Înregistrarea amortizării pentru exerciţiile financiare N+5 și N+6 (2.590.000 lei/35 ani x 2 ani):

148.000 lei 6811 = 2815 148.000 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea
 privind amortizarea  investiţiilor imobiliare”
 imobilizărilor”

f) Reevaluarea construcţiei la 31.12.N+6:

Valoarea justă la 31.12.N+4 2.590.000 lei

Amortizarea cumulată pe 2 ani (N+5 și N+6) (74.000 lei x 2 ani) 148.000 lei

Valoarea contabilă netă (2.590.000 lei – 148.000 lei) 2.442.000 lei

Valoarea justă la 31.12.N+6 2.499.750 lei

Surplus din reevaluare (2.499.750 lei – 2.442.000 lei) 57.750 lei

Cheltuielile din reevaluare recunoscute anterior 35.000 lei

– Înregistrarea diferenţei pozitive rămase în rezerva din reevaluare (57.750 lei – 35.000 lei):

57.750 lei 215 = % 57.750 lei
 „Investiţii imobiliare”  755 35.000 lei
   „Venituri din reevaluarea
   imobilizărilor corporale”
   105 22.750 lei
   „Rezerve din reevaluare”

Tratamentul fiscal. În conformitate cu art. 23 lit. g) din Codul fiscal, veniturile reprezentând creșteri de 
valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor fixe, terenurilor, imobilizărilor necorporale, după caz, care compen-
sează cheltuielile cu descreșterile anterioare aferente aceleiași imobilizări sunt neimpozabile. În consecinţă, 
ve nitul în sumă de 35.000 lei este neimpozabil la calculul rezultatului fiscal.

g) Înregistrarea amortizării în exerciţiul financiar N+7 (2.499.750 lei/33 ani):

75.750 lei 6811 = 2815 75.750 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea
 privind amortizarea  investiţiilor imobiliare”
 imobilizărilor”
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– Trecerea rezervei din reevaluare la rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerva din 
ree valuare (75.750 lei – 75.000 lei):

750 lei 105 = 1175  750 lei
 „Rezerve din reevaluare”  „Rezultatul reportat
   reprezentând surplusul
   realizat din rezerve
   din reevaluare”

6. Cedări privind investiţiile imobiliare

Pct. 66 din IAS 40 prevede că o investiţie imobiliară trebuie derecunoscută (eliminată din situaţia poziţiei 
financiare) în momentul cedării sau atunci când investiţia imobiliară este definitiv retrasă din folosinţă şi nu se 
mai preconizează apariţia de beneficii economice viitoare din cedarea ei.

Conform pct. 69 din standardul amintit, câştigurile sau pierderile generate din casarea sau cedarea unei 
investiţii imobiliare trebuie determinate ca diferenţă între încasările nete din cedare şi valoarea contabilă a ac
ti vului şi trebuie recunoscute în profit sau pierdere (...) în perioada scoaterii din uz sau a cedării.

Exemplu

La data de 01.03.N+1, o entitate vinde o investiţie imobiliară (clădire) a cărei valoare justă a fost esti mată 
la 31.12.N la 2.000.000 lei. Preţul de vânzare din contractul încheiat cu cumpărătorul este de 2.500.000 lei, iar 
cheltuielile cu publicitatea și organizarea vânzării sunt de 1% din preţul de vânzare.

Calcule privind cedarea cu titlu oneros a investiţiei imobiliare:

Încasările nete din vânzare (Preţul de vânzare – Cheltuielile legate de vânzare)
(2.500.000 lei – (2.500.000 lei x 1%)) 2.475.000 lei

Valoarea contabilă a activului (Valoarea justă a investiţiei imobiliare) 2.000.000 lei

Câștig din cedare (Încasările nete – Valoarea contabilă)
(2.475.000 lei – 2.000.000 lei) 475.000 lei

– Înregistrarea cedării investiţiei imobiliare:

2.475.000 lei 5121 = % 2.475.000 lei
 „Conturi la bănci  2151 2.000.000 lei
 în lei”  „Investiţii imobiliare
   evaluate la valoarea justă”
   7562 475.000 lei
   „Venituri din cedarea
   investiţiilor imobiliare”

După părerea noastră, înregistrarea cedării trebuie să respecte principiul necompensării veniturilor cu 
chel tuielile. Pentru aceasta, propunem următoarele înregistrări:

– Înregistrarea creanţei din vânzarea investiţiei imobiliare:

2.500.000 lei 461 = 7562 2.500.000 lei
 „Debitori diverși”  „Venituri din cedarea
   investiţiilor imobiliare”
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– Înregistrarea cheltuielilor cu vânzarea:

25.000 lei 628 = 401 25.000 lei
 „Alte cheltuieli cu serviciile  „Furnizori”
 executate de terţi”

– Înregistrarea scoaterii din evidenţă a investiţiei imobiliare cedate:

2.000.000 lei 6562 = 2151 2.000.000 lei
 „Cheltuieli cu cedarea  „Investiţii imobiliare
 investiţiilor imobiliare”  evaluate la valoarea justă”
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