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Abstract

Accounting for the European funds is a challenge for every professional accountant, even more so that 
the identified irregularities can attract penalties and even the total reimbursement of the funding 
granted. One can account for these forms of non-refundable assistance on a systematic basis as revenue 
associated to periods related to the expenses that the respective grants are designed to offset.
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Ü Introducere

Ministerul Investiţiilor și Proiectelor Europene elaborează ghiduri menite să ofere îndrumări beneficiarilor 
în procesul de implementare a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, aceștia din urmă trebuind să 
se asigure că au solicitat spre rambursare doar contravaloarea cheltuielilor eligibile pe care le-au înregistrat 
co respunzător în con tabilitatea analitică a proiectului.

Contabilitatea programelor finanţate din fonduri comunitare trebuie să fie organizată separat (pe bază 
de conturi analitice) în contabilitatea generală a beneficiarului/partenerilor, iar operaţiunile contabile trebuie 
să demonstreze o transparenţă totală în ce privește tranzacţiile, furnizând toate informaţiile necesare.

Entităţile care utilizează astfel de surse vor stabili seturi de proceduri și politici contabile pentru respectarea 
atât a principiilor contabile, cât și a prevederilor contractuale stabilite între părţi. Regula de bază folosită la 
ela borarea procedurilor contabile este aceea de a corela cheltuielile finanţate din subvenţii cu veniturile din 
sub venţii, respectând principiul contabilităţii de angajamente.

Din punct de vedere contabil, fondurile europene nerambursabile se recunosc ca subvenţii, care pot fi 
atât aferente activelor sau pentru investiţii, cât și aferente veniturilor sau din exploatare.

Ü Categorii de subvenţii

Potrivit pct. 392 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
și completările ulterioare, în categoria subvenţiilor se cuprind cele aferente:

l activelor, pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să 
construiască sau să achiziţioneze active imobilizate;
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l veniturilor, care includ toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.
În cadrul subvenţiilor se reflectă distinct:
l subvenţiile guvernamentale;
l împrumuturile nerambursabile cu caracter de subvenţii;
l alte sume primite cu caracter de subvenţii.

Ü Criterii de recunoaștere a subvenţiilor guvernamentale

Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuie
lilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.

Subvenţiile guvernamentale, inclusiv cele nemonetare (de exemplu, o imobilizare corporală) la valoarea 
justă, sunt recunoscute doar dacă există suficientă siguranţă că:

l entitatea va respecta condiţiile impuse pentru acordarea lor; și
l subvenţiile vor fi primite.
Recunoașterea veniturilor din subvenţii se face cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordării lor.
Contabilitatea proiectelor finanţate din subvenţii se ţine distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanţare, 

potrivit contractelor încheiate, însă nu se întocmesc situaţii financiare anuale distincte pentru fiecare asemenea 
proiect.

Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital și rezerve deoarece acestea reprezintă 
sume acordate sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii de către societate.

Subvenţiile încasate aferente unor cheltuieli
care nu au fost încă efectuate

Nu reprezintă venituri ale acelei perioade 
curente.

Subvenţiile acordate pentru acoperirea 
anumitor cheltuieli

Sunt recunoscute la venituri în aceeaşi 
perioadă ca şi cheltuiala aferentă.

Acordarea unui ajutor financiar imediat 
entităţii, fără a exista costuri viitoare aferente

Este recu noscut în contul de profit şi 
pierdere în perioada în care devine creanţă.

Subvenţiile legate de activele amortizabile

Sunt recunoscute, de regulă, în contul de 
profit şi pierdere pe parcursul perioadelor 
şi în proporţia în care amortizarea acelor 
active este recunoscută.

Subvenţiile a căror acordare este legată 
de activitatea de producţie sau de prestări 
de servicii

Sunt re cunoscute pe seama veniturilor 
concomitent cu recunoaşterea cheltuielilor 
a căror contrava loare urmează să fie 
acoperită din acestea.

Subvenţiile legate de terenuri, care pot 
impune prin contractele încheiate 
îndeplinirea anumitor obli gaţii

Sunt recunoscute drept venituri pe parcursul 
perioadelor în care sunt suportate costurile 
îndeplinirii respectivelor obligaţii.

Subvenţiile guvernamentale care urmează 
să fie primite drept compensaţie pentru 
cheltuieli sau pier deri deja suportate

Sunt recunoscute în contul de profit şi 
pierdere în perioada în care devin creanţă.

Tipuri
de subvenţii
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Ü Corelarea cheltuielilor finanţate din subvenţii cu veniturile aferente

Ü Tratamentul contabil al subvenţiilor aferente activelor

Subvenţiile pentru active, inclusiv cele nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca 
subvenţii pentru investiţii (contul 475 „Subvenţii pentru investiţii”) și se recunosc în bilanţ ca venit amânat. 
Acesta din urmă se evidenţiază ca venit curent în contul de profit și pierdere pe măsura înregis trării cheltuielilor 
cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

În cazul terenurilor și clădirilor pentru care s-au primit subvenţii și care au făcut obiectul unei cedări par-
ţiale, la scoaterea din evidenţă a acestora, subvenţia aferentă părţii cedate se transferă la venituri corespunzător 
valorii contabile a terenurilor, respectiv a clădirilor scoase din evidenţă.

Exemplu

Societatea Alfa SRL primește o subvenţie guvernamentală pentru achiziţia unui echipament de producţie 
în sumă de 600.000 lei, durata sa de amortizare fiind de 5 ani.

– Recunoașterea dreptului de a încasa subvenţia:

600.000 lei 4451 = 4751 600.000 lei
 „Subvenţii guvernamentale”  „Subvenţii guvernamentale
   pentru investiţii”

– Încasarea subvenţiei:

600.000 lei 5121 = 4451 600.000 lei
 „Conturi la bănci în lei”  „Subvenţii guvernamentale”

– Achiziţionarea imobilizării corporale:

600.000 lei 2131 = 404 600.000 lei
 „Echipamente tehnologice  „Furnizori de imobilizări”
 (maşini, utilaje şi
 instalaţii de lucru)”

– Achitarea furnizorului de imobilizări:

600.000 lei 404 = 5121 600.000 lei
 „Furnizori de imobilizări”  „Conturi la bănci în lei”

În cursul fiecărei luni se evidenţiază cheltuielile 
după natura lor.

Creanţa din subvenţii se recunoaşte în 
corespondenţă cu veniturile din subvenţii, dacă 
au fost efectuate cheltuielile suportate din ele, 
sau pe seama veniturilor amânate, dacă aceste 
cheltuieli nu au fost efectuate încă.

Periodic, odată cu cererea de rambursare 
a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza 
altor documente prin care se stabilesc şi se aprobă 
sumele cuvenite, se procedează la regularizarea 
sumelor înregistrate drept creanţă din subvenţii.

La sfârşitul lunii se înregistrează la venituri 
subvenţiile corespunzătoare cheltuielilor 
efectuate.

În contul de profit şi pierdere În bilanţ
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– Înregistrarea amortizării lunare (600.000 lei/(5 ani x 12 luni)):

10.000 lei 6811 = 2813 10.000 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea instalaţiilor
 privind amortizarea  şi mijloacelor de transport”
 imobilizărilor”

– Şi, concomitent, recunoașterea venitului aferent subvenţiei:

10.000 lei 4751 = 7584* 10.000 lei
 „Subvenţii guvernamentale  „Venituri din subvenţii
 pentru investiţii”  pentru investiţii”
* În cazul ONG-urilor, pentru activităţile fără scop patrimonial se utilizează contul 7382 „Venituri din subvenţii pentru investiţii”, 

iar contul 4751 trebuie urmărit distinct pe activităţi fără scop patrimonial și activităţi economice.

Venitul din subvenţie este înregistrat la nivelul cheltuielii cu amortizarea deoarece investiţia a fost subven -
ţionată integral.

În cazul în care contravaloarea echipamentului s-ar achita în proporţie de 25% dintr-o subvenţie și restul 
din resurse proprii, venitul rezultat din reluarea acesteia la venituri ar fi mai mic decât valoarea amortizării lunare.

Exemplu

Subvenţia primită = 600.000 lei x 25% = 150.000 lei

Valoarea subvenţiei reluate lunar la venituri = 150.000 lei/(5 ani x 12 luni) = 2.500 lei

– Înregistrarea amortizării lunare:

10.000 lei 6811 = 2813 10.000 lei
 „Cheltuieli de exploatare  „Amortizarea instalaţiilor
 privind amortizarea  şi mijloacelor de transport”
 imobilizărilor”

– Recunoașterea venitului aferent subvenţiei:

2.500 lei 4751 = 7584 2.500 lei
 „Subvenţii guvernamentale  „Venituri din subvenţii
 pentru investiţii”  pentru investiţii”

Ü Tratamentul contabil al subvenţiilor aferente veniturilor (pentru finanţarea de cheltuieli)

Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.

n Subvenţii pentru acoperirea unor cheltuieli efectuate

Exemplu

Societatea Alfa SRL primește o subvenţie guvernamentală pentru acoperirea unor cheltuieli efectuate în 
sumă de 150.000 lei.

– Recunoașterea dreptului de a încasa subvenţia:

150.000 lei 4451 = 741 150.000 lei
 „Subvenţii guvernamentale”  „Venituri din subvenţii
   de exploatare”
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– Încasarea subvenţiei:

150.000 lei 5121 = 4451 150.000 lei
 „Conturi la bănci în lei”  „Subvenţii guvernamentale”

n Subvenţii pentru acoperirea de cheltuieli viitoare

Exemplu

Societatea Alfa SRL primește o subvenţie guvernamentală pentru acoperirea cheltuielilor aferente salariilor 
expertului im plicat într-un proiect cu finanţare nerambursabilă care se derulează pe o perioadă de 12 luni. Suma 
ce urmează să fie primită este de 102.264 lei, din care salarii nete – 58.500 lei, contribuţii sociale – 35.004 lei, 
impozit pe salarii – 6.504 lei și contribuţia asiguratorie pentru muncă – 2.250 lei.

– Recunoașterea dreptului de a încasa subvenţia:

102.264 lei 4451 = 472 102.264 lei
 „Subvenţii guvernamentale”  „Venituri înregistrate în avans”

– Încasarea subvenţiei:

102.264 lei 5121 = 4451 102.264 lei
 „Conturi la bănci în lei”  „Subvenţii guvernamentale”

– Lunar, reluarea la venituri a sumelor reprezentând subvenţie, pe măsura înregistrării cheltuielilor care 
se fi nanţează din aceasta:

l salariul brut – 8.334 lei, din care contribuţii sociale – 2.917 lei, impozit pe salarii – 542 lei și salariu 
net – 4.875 lei;

l contribuţia asiguratorie pentru muncă – 188 lei.

8.334 lei 641 = 421 8.334 lei
 „Cheltuieli cu  „Personal – salarii datorate”
 salariile personalului”

188 lei 646 = 436 188 lei
 „Cheltuieli privind contribuţia  „Contribuţia asiguratorie
 asiguratorie pentru muncă”  pentru muncă”

– Şi, concomitent, reluarea subvenţiei la venituri pe măsura efectuării cheltuielilor:

8.522 lei 472 = % 8.522 lei
 „Venituri înregistrate în avans”  7414 4.875 lei
   „Venituri din subvenţii
   de exploatare pentru
   plata personalului”
   7416 542 lei
   „Venituri din subvenţii
   de exploatare pentru alte
   cheltuieli de exploatare”
   7415 3.105 lei
   „Venituri din subvenţii
   de exploatare pentru
   asigurări şi protecţie socială”
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Ü Reguli de eligibilitate a cheltuielilor

Pentru implementarea corectă și eficientă a proiectelor cu finanţare europeană sunt necesare cunoașterea 
și respectarea regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltu-
ielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie 
să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

1. să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului 
Eu ro pean și al Consiliului din 17 decembrie 2013, precum și perioada de implementare stabilită de autoritatea 
de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare;

2. să fie însoţită de facturi emise potrivit prevederilor legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea 
au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată și de documente 
justificative privind efectuarea plăţii și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi veri-
ficate/controlate/auditate, cu respectarea dispoziţiilor art. 131 alin. (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

3. să fie în conformitate cu prevederile programului;
4. să fie în conformitate cu contractul de finanţare încheiat între autoritatea de management/organismul 

intermediar responsabil și beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) și art. 140 
din regulamentul menţionat anterior;

5. să fie rezonabilă și necesară realizării operaţiunii;
6. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene și naţionale aplicabile;
7. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea art. 67 din regulamentul amintit.

Ü Restituirea unei subvenţii

Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează prin reducerea veniturilor amânate, dacă 
exis tă, sau, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. În măsura în care suma rambursată depășește venitul amâ-
nat sau dacă nu există un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită se recunoaște imediat 
ca o cheltuială.

Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat 
cu suma rambursabilă.

Ü Corectarea sumelor

Corectarea sumelor solicitate autorităţii de management ca urmare a autorizării/certificării parţiale a 
chel tuielilor aferente fondurilor externe nerambursabile pentru anul curent se realizează prin stornarea în roșu 
a înregistrării subvenţiei de primit.

Exemplu

Societatea Alfa SRL depune la Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU o cerere de rambursare 
în valoare de 450.000 lei, însă primește aprobare doar pentru suma de 355.000 lei, 95.000 lei fiind cheltuieli 
ne autorizate (20.000 lei – salarii aferente lunii decembrie 2020, 15.000 lei – salarii aferente lunii ianuarie 2021 
și 60.000 lei – echipamente achiziţionate în ianuarie 2021), întrucât se constată că acestea nu au fost justificate 
prin rapoartele de activitate depuse de experţii angajaţi în proiect, iar procedura de achiziţie nu respectă regle-
mentările în domeniu.
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(95.000 lei) 4451 = % (95.000 lei)
 „Subvenţii guvernamentale”  117 (20.000 lei)
   „Rezultatul reportat”
   472 (15.000 lei)
   „Venituri înregistrate în avans”
   4751 (60.000 lei)
   „Subvenţii guvernamentale
   pentru investiţii”

Ü Prefinanţarea

Prefinanţarea încasată în contul subvenţiilor se înregistrează ca datorie (în contul 462 „Creditori diverși”), 
deoarece de cele mai multe ori acestea nu au caracter gratuit, încasarea contravalorii lor fiind condiţionată de 
îndeplinirea anumitor obligaţii.

Sumele de primit în contul partenerilor (care vor fi virate de autoritatea de management beneficia rului 
fon dului) se evidenţiază în contul 458 „Decontări din operaţiuni în participaţie”/analitic distinct.

Prefinanţarea se închide prin contul 445 „Subvenţii” la încasarea efectivă a fondului nerambursabil.

Exemplu

La data de 16.03.2021, societatea Alfa SRL primește de la Organismul Intermediar Regional pentru POSDRU 
100.000 lei în urma depunerii unei cereri de prefinanţare, sumă care va fi reţinută din prima cerere de rambursare. 
La 10.05.2021, aceasta depune o cerere de rambursare pentru cheltuieli efectuate în valoare de 400.000 lei.

– Primirea prefinanţării:

100.000 lei 5121 = 462 100.000 lei
 „Conturi la bănci în lei”  „Creditori diverși”

– Aprobarea cererii de rambursare în sumă de 400.000 lei și primirea în contul curent a 300.000 lei după 
reţinerea prefinanţării:

300.000 lei 5121 = 4451 300.000 lei
 „Conturi la bănci în lei”  „Subvenţii guvernamentale”

– Deducerea prefinanţării:

100.000 lei 462 = 4451 100.000 lei
  „Creditori diverși”  „Subvenţii guvernamentale”
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