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R&M Audit: Provizioanele pentru neîncasarea facturilor au 
crescut semnificativ 

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Peste 80% dintre companiile care au înregistrat anul trecut profit 
au constituit în bilanŃul contabil provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, acestea 
crescând exploziv în ultimul an, arată o analiză realizată de firma de consultanŃă fiscală R&M 
Audit. 

"Anul trecut, criza a adus modificǎri majore nu numai în ceea ce priveşte legislaŃia şi fiscalitatea, 
ci şi referitor la modul de a acŃiona al majoritǎŃii managerilor şi acŃionarilor, care au devenit 
extrem de atenŃi şi implicaŃi atât în controlul costurilor, cât şi în privinŃa utilizǎrii tuturor 
metodelor şi instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor", a 
declarat într-un comunicat Mirela Şerban, managing partner la R&M Audit. 

De la 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor constituite în limita a 
30% din valoarea facturilor neîncasate, dacă sunt îndeplinite mai multe condiŃii, printre care 
înregistrarea creanŃelor după 1 ianuarie 2004 sau includerea acestora în veniturile impozabile. 

Pentru creanŃele înregistrate dupǎ 1 ianuarie 2007 se pot constitui provizioane în limita unui 
procent de 100% din valoarea facturilor neîncasate, în funcŃie de mai mulŃi factori, printre care 
includerea creanŃei în veniturile impozabile. 

În cazul încasǎrii creanŃei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeazǎ prin trecerea pe 
venituri, proporŃional cu valoarea încasatǎ. 

"În anii de creştere economicǎ, managementul era axat prioritar pe creşterea cotei de piaŃǎ şi/sau 
a veniturilor (...). Anul trecut, reducerea costurilor a trecut pe primul loc, în unele cazuri cu mult 
în detrimentul eforturilor de a stimula cât mai mult şi veniturile. În plus, începând cu primǎvara 
anului trecut, managerii şi acŃionarii au devenit extrem de receptivi la propunerile consultanŃilor 
fiscali de a utiliza o serie de instrumente la îndemânǎ, menite sǎ le îmbunǎtǎŃeascǎ situaŃia 
economicǎ", a spus Şerban. 

Potrivit analizelor realizate de R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neîncasate 
constituite la sfârşitul anului trecut, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimestru al 
acestui an, ca urmare a achitǎrii creanŃelor respective. 

Totodată, termenul mediu de platǎ a facturilor a crescut semnificativ în 2009, evoluŃie 
înregistrată şi în acest an. 

"Producǎtorii întâmpinǎ greutǎŃi foarte mari, termenele ajungând extrem de des sǎ depǎşeascǎ 
chiar şi 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al mǎrfurilor pânǎ la cumpǎrǎtorul final şi al 
banilor înapoi pe lanŃ. Provizioanele pentru facturile neîncasate pot fi constituite doar dupǎ ce 
trec 270 de zile de la scadenŃǎ, aşa încât adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja plǎtit şi a 
afectat cash-flow-ul firmei debitoare", a mai spus Şerban. 



Ea a adăugat că reducerea termenului de neplatǎ pentru care se pot constitui provizioane şi 
creşterea procentului din creanŃa pentru care se pot constitui provizioane ar reprezenta mǎsuri 
foarte utile companiilor în perioada actualǎ, având în vedere "circuitul extrem de dificil al 
banilor". 

Firma R&M Audit a fost înfiinŃată în anul 2000 şi asigură servicii de audit, consultanŃă fiscalǎ şi 
financiarǎ, precum şi contabilitate şi salarizare. Firma are peste 200 de clienŃi. 
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  "R&M AUDIT": 

Majoritatea companiilor profitabile a provizionat f acturile 
neîncasate 

 
 
  Anul trecut, peste 80% dintre companiile care au înregistrat profit au constituit în bilanŃul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, care au crescut exploziv în ultimul 
an, arată un studiu al "R&M Audit". Mirela Şerban, Managing Partner în cadrul companiei, a 
declarat: "În 2009, criza a adus modificări majore nu numai în ceea ce priveşte legislaŃia şi 
fiscalitatea, ci şi referitor la modul de a acŃiona al majorităŃii managerilor şi acŃionarilor. Aceştia 
au devenit extrem de atenŃi şi implicaŃi atât în controlul costurilor, cât şi în privinŃa utilizării 
tuturor metodelor şi instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au în-registrat profit în 2009, pro-vizioanele pentru clienŃii ne-
încasaŃi au devenit instrumentele < vedetă >". 
 
     Potrivit unui comunicat remis redacŃiei, dintre provizioanele pentru facturile neîncasate 
constituite la finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimes-tru al 
acestui an, ca urmare a achitării creanŃelor respective. Termenul mediu de plată a facturilor a 
crescut semnificativ anul trecut, iar în acest an continuă să aibă aceeaşi evoluŃie. În special, 
producătorii întâmpină greutăŃi foarte mari la încasarea facturilor, termenele ajungând extrem de 
des să depăşească chiar şi 120 de zile, mai spun reprezentanŃii "R&M Audit". 
 
     Începând cu data de 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor 
constituite în limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neîncasate. Acest drept se aplică 
dacă pentru creanŃele respective sunt îndeplinite câteva condiŃii: sunt înregistrate după data de 1 
ianuarie 2004, nu au fost încasate într-un termen de peste 270 de zile de la data scadenŃei, au fost 
incluse în veniturile impozabile etc. Pentru creanŃele înregistrate după data de 1 ianuarie 2007, se 
pot constitui provizioane în limita unui procent de 100% din valoarea facturilor neîncasate, în 
condiŃiile în care creanŃa este deŃinută la o persoană juridică asupra căreia s-a iniŃiat procedura de 
deschidere a falimentului pe baza unei hotărâri judecătoreşti, iar valoarea creanŃei a fost inclusă 
în veniturile impozabile etc. În cazul încasării creanŃei, diminuarea sau anularea provizioanelor 
se rea-lizează prin trecerea pe venituri - pro-porŃional cu valoarea încasată. 
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Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut 

semnificativ 
 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de firma de consultanta fiscala R&M Audit. „Anul trecut, criza a adus 
modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, ci si referitor la modul de 
a actiona al majoritatii managerilor si actionarilor, care au devenit extrem de atenti si implicati 
atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tuturor metodelor si instrumentelor legale 
ce permit reducerea bazei de im-pozitare si a taxelor“, a declarat intr-un comunicat Mirela 
Serban, Managing Partner la R&M Audit. De la 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la 
deducerea provizioanelor constituite in limita a 30% din valoarea facturilor neincasate, daca sunt 
indeplinite mai multe conditii, printre care inregistrarea creantelor dupa 1 ianuarie 2004 sau 
includerea acestora in veniturile impozabile. Pentru creantele inregistrate dupa 1 ianuarie 2007 se 
pot constitui provizioane in limita unui procent de 100% din valoarea facturilor neinca-sate, in 
functie de mai multi factori, printre care includerea creantei in veniturile impozabile. In cazul 
incasarii creantei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeaza prin trecerea pe venituri, 
proportional cu valoarea incasata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. 
 
 
PUBLICATIE: ECONOMISTUL  
DATA: 03.06.2010 
WEB: http://www.economistul.eu/rampm-audit-provizioanele-pentru-neincasarea-
facturilor-au-crescut-semnificativ-s1760/ 

 

 
R&M Audit: Provizioanele pentru neîncasarea facturilor au 

crescut semnificativ 
 
 
  Peste 80 la sută dintre companiile care au înregistrat anul trecut profit au constituit în bilanŃul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, acestea crescând exploziv în 
ultimul an, arată o analiză realizată de firma de consultanŃă fiscală R&M Audit. „Anul trecut, 
criza a adus modificări majore nu numai în ceea ce priveşte legislaŃia şi fiscalitatea, ci şi referitor 
la modul de a acŃiona al majorităŃii managerilor şi acŃionarilor, care au devenit extrem de atenŃi şi 
implicaŃi atât în controlul costurilor, cât şi în privinŃa utilizării tuturor metodelor şi 
instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor”, a declarat într-un 
comunicat Mirela Şerban, managing partner la R&M Audit. [...] 
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Companiile îşi sporesc măsurile de protecŃie împotriva 
efectelor crizei 

 

 
 
Criza a adus modificări  
majore nu numai în ceea  
ce priveşte legislaŃia şi  
fiscalitatea, ci şi referitor 
 la modul de a acŃiona al  
majorităŃii managerilor şi  
acŃionarilor, care au devenit  
extrem de atenŃi şi implicaŃi  
în controlul costurilor 

 
 
Potrivit R&M Audit, provizioanele pentru neîncasarea facturilor au crescut semnificativ 
Peste 80% din firmele cu profit au recurs la această metodă pentru a se feri de probleme 
 
Peste 80% dintre companiile care au înregistrat anul trecut profit au constituit în bilanŃul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, acestea crescând exploziv în ultimul an, 
arată o analiză realizată de firma de consultanŃă fiscală R&M Audit. "Anul trecut, criza a adus 
modificări majore nu numai în ceea ce priveşte legislaŃia şi fiscalitatea, ci şi referitor la modul de 
a acŃiona al majorităŃii managerilor şi acŃionarilor, care au devenit extrem de atenŃi şi implicaŃi 
atât în controlul costurilor, cât şi în privinŃa utilizării tuturor metodelor şi instrumentelor legale 
ce permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor", a declarat într-un comunicat Mirela Şerban, 
managing partner la R&M Audit. 
 
Măsurile de protecŃie au devenit mai importante decât creşterea cotelor de piaŃă  
 
În cazul încasării creanŃei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizează prin trecerea pe 
venituri, proporŃional cu valoarea încasată. "În anii de creştere economică, managementul era 
axat prioritar pe creşterea cotei de piaŃă şi/sau a veniturilor (...). Anul trecut, reducerea costurilor 
a trecut pe primul loc, în unele cazuri cu mult în detrimentul eforturilor de a stimula cât mai mult 
şi veniturile. În plus, începând cu primăvara anului trecut, managerii şi acŃionarii au devenit 
extrem de receptivi la propunerile consultanŃilor fiscali de a utiliza o serie de instrumente la 
îndemână, menite să le îmbunătăŃească situaŃia economică", a spus Şerban. 



Potrivit analizelor realizate de R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neîncasate 
constituite la sfârşitul anului trecut, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimestru al 
acestui an, ca urmare a achitÎrii creanŃelor respective. 
 
Reducerea termenelor de constituire a provizioanelor, o măsură utilă pentru companii 
 
Totodată, termenul mediu de plată a facturilor a crescut semnificativ în 2009, evoluŃie 
înregistrată şi în acest an. "Producătorii întâmpină greutăŃi foarte mari, termenele ajungând 
extrem de des să depăşească chiar şi 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al mărfurilor până la 
cumpărătorul final şi al banilor înapoi pe lanŃ. Provizioanele pentru facturile neîncasate pot fi 
constituite doar după ce trec 270 de zile de la scadenŃă, aşa încât adesea impozitul pe profitul 
aferent a fost deja plătit şi a afectat cash-flow-ul firmei debitoare", a mai spus Şerban. Ea a 
adăugat că reducerea termenului de neplată pentru care se pot constitui provizioane şi creşterea 
procentului din creanŃa pentru care se pot constitui provizioane ar reprezenta măsuri foarte utile 
companiilor în perioada actuală, având în vedere "circuitul extrem de dificil al banilor". 
De la 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor constituite în limita a 
30% din valoarea facturilor neîncasate, dacă sunt îndeplinite mai multe condiŃii, printre care 
înregistrarea creanŃelor după 1 ianuarie 2004 sau includerea acestora în veniturile impozabile. 
Pentru creanŃele înregistrate după 1 ianuarie 2007 se pot constitui provizioane în limita unui 
procent de 100% din valoarea facturilor neîncasate, în funcŃie de mai mulŃi factori, printre care 
includerea creanŃei în veniturile impozabile. Firma R&M Audit a fost înfiinŃată în anul 2000 şi 
asigură servicii de audit, consultanŃă fiscală şi financiară, precum şi contabilitate şi salarizare. 
Firma are peste 200 de clienŃi. 
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Criza “a pus in lucru” toate strategiile contabile si fiscale 
 

 
 
 
Venituri in scadere si taxe in crestere: Criza “a pus in lucru” toate strategiile contabile si fiscale 
Bucuresti, 01 iunie 2010- in anul 2009, peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit au 
constituit in bilantul contabil provizioane semnificative pentru facturile neincasate, care au 
crescut exploziv in ultimul an, arata analizele efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei 
de contabilitate, consultanta fiscala si audit. “Anul trecut, criza a adus modificari majore nu 
numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, ci si referitor la modul de a actiona al 
majoritatii managerilor si actionarilor, care au devenit extrem de atenti si implicati atat in 
controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tuturor metodelor si instrumentelor legale ce 
permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. De exemplu, pentru firmele care au inregistrat 
profit in 2009- provizioanele pentru clientii neincasati au devenit instrumentele <<vedeta>>”, a 
aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit. 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor 
constituite in limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neincasate, daca pentru creantele 
respective sunt indeplinite cateva conditii: sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004, nu au 
fost incasate intr-un termen de peste 270 de zile de la data scadentei, au fost incluse in veniturile 
impozabile etc. Pentru creantele inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007, se pot constitui 
provizioane in limita unui procent de 100% din valoarea facturilor neincasate, in conditiile in 
care creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia s-a initiat procedura de deschidere 
a falimentului pe baza unei hotarari judecatoresti, valoarea creantei a fost inclusa in veniturile 
impozabile etc. 
In cazul incasarii creantei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeaza prin trecerea pe 
venituri- proportional cu valoarea incasata. 
„In anii de crestere economica, managementul era axat prioritar pe cresterea cotei de piata si/ sau 
a veniturilor, dupa cum era de altfel si firesc. Anul trecut, reducerea costurilor a trecut pe primul 
loc, in unele cazuri- din pacate- cu mult in detrimentul eforturilor de a stimula cat mai mult si 
veniturile. in plus, incepand cu primavara anului trecut, managerii si actionarii au devenit extrem 
de receptivi la propunerile consultantilor fiscali de a utiliza o serie de instrumente la indemana, 
menite sa le imbunatateasca situatia economica: provizioanele pentru clientii neincasati au fost, 
de exemplu, multi ani un instrument destul de neglijat de catre multe firme, desi creante existau- 
e drept, cu mult mai putine- si inainte de criza, iar provizioanele respective scad baza de 
impunere. in 2009 insa, pentru clientii care au inregistrat profit, provizioanele pentru clientii 
neincasati au fost <<la moda>>”, a precizat Mirela Serban. 



Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neincasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfarsitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitarii creantelor respective. Termenul mediu de plata a facturilor a crescut 
semnificativ anul trecut, iar in acest an continua sa aiba aceeasi evolutie. „in special producatorii 
intampina greutati foarte mari, termenele ajungand extrem de des sa depaseasca chiar si 120 de 
zile, dat fiind circuitul prelungit al marfurilor pana la cumparatorul final si al banilor- inapoi pe 
lant. Provizioanele pentru facturile neincasate pot fi constituite doar dupa ce trec 270 de zile de 
la scadenta, asa incat adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja platit si a afectat cash-flow-
ul firmei debitoare. Reducerea termenului de neplata pentru care se pot constitui aceste 
provizioane si cresterea procentului din creanta pentru care se pot constitui provizioane ar fi 
masuri extrem de utile companiilor in perioada actuala, avand in vedere circuitul extrem de 
dificil al banilor. in plus, in cazul in care creantele se incaseaza, sumele trec de la provizioane la 
venit, pot fi incluse in baza de impunere, iar impozitul s-ar putea plati pe venituri realizate 
efectiv si nu doar <<pe hartie>> ”, a aratat Mirela Serban. 
 
 
 
*** 
 
 
Despre R&M Audit 
 
Infiintata in anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider in solutii fiscale si contabile 
inteligente, care au la baza competenta in domeniul financiar, completata de o viziune 
avangardista asupra mediului de business. 
R&M Audit ofera servicii de audit, consultanta fiscala si financiara, contabilitate, salarizare, 
controlling si arhivare. 
Cu un portofoliu de peste 200 de clienti, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaste particularitatile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultura, asigurari, brokeraj, comert, constructii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, productie, publicitate, turism etc. 
R&M Audit este certificata de Camera Auditorilor Financiari din Romania, Camera 
Consultantilor Fiscali, precum si de catre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 
din Romania (CECCAR).  in anul 2008, R&M Audit a urcat pe locul 6 in topul CECCAR  dupa 
cifra de afaceri. 
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Provizioanele, ultima modă din contabilitatea privată 

 

 
 
 
„În anii de creştere economică, managementul era axat prioritar pe creşterea cotei de piaŃă şi/sau 
a veniturilor, după cum era şi firesc. Anul trecut, reducerea costurilor a trecut pe primul loc, în 
unele cazuri cu mult în detrimentul eforturilor de a stimula şi mai mult veniturile“, spune Mirela 
Şerban, managing partner la R&M Audit. Care mai arată şi că firmele au trecut la utilizarea 
masivă a provizioanelor pentru facturile neîncasate, micşorându-şi semnificativ baza de 
impunere. 
 
Dintre companiile care au înregistrat profit anul trecut mai mult de 80% au constituit provizioane 
în bilanŃul contabil pentru facturile neîncasate, conform analizelor R&M Audit. „Criza a adus 
modificări şi în modul de a acŃiona al majorităŃii managerilor şi acŃionarilor, care au devenit 
extrem de atenŃi şi implicaŃi atât în controlul costurilor cât şi în utilizarea tuturor metodelor şi 
instrumentelor legale care permit reducerea bazei de impozitare“, declară Mirela Şerban. Iar 
provizionarea creanŃelor a fost „instrumentul vedetă“ care le-a facilitat amânarea plăŃii 
impozitului pe profit. 
 
Deducerea provizioanelor în limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neîncasate este 
posibilă de la începutul lui 2006. CondiŃiile impuse erau ca facturile să fie înregistrate după 1 
ianuarie 2004, să nu fie încasate de peste 270 de zile, să nu fi fost incluse în veniturile 
neimpozabile şi altele. Limita de provizionare a crescut pentru creanŃele apărute după 1 ianuarie 
2007 la 100% însă cu condiŃia suplimentară ca asupra persoanei juridice datoare să fie deja 
iniŃiată procedura de faliment pe baza unei hotărâri judecătoreşti. 
 
Evident, în momentul în care creanŃele sunt încasate integral sau parŃial, sumele respective intră 
în venituri. Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturi neîncasate 
constituite la finele anului trecut doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimestru al 
acestui an. Totodată, termenul de plată a crescut semnificativ. „În special producătorii întâmpină 
greutăŃi foarte mari, termenele ajungând extrem de des să depăşească chiar şi 120 de zile dat 
fiind circuitul prelungit al mărfurilor până la cumpărătorul final. Provizioanele pot fi constituite 



doar după ce trec 270 de zile de la scadenŃă, aşa  încât adesea impozitul pe profitul aferent a fost 
deja plătit şi a afectat cash-flow-ul firmei debitoare“, arată Mirela Şerban. 
 
Cum problemele din economie nu prea au şanse să fie rezolvate nici anul acesta, ar fi de dorit o 
îmbunătăŃire a condiŃiilor de provizionare. Cum ar fi reducerea termenului de neplată şi creşterea 
procentului din creanŃă pentru care se poate constitui provizionul. „În plus, în cazul în care 
creanŃele se încasează sumele trec de la provizioane la venit şi pot fi incluse în baza de impunere, 
iar impozitul s-ar plăti pe veniturile realizate efectiv nu doar pe hârtie“, spune Şerban. Dacă tot 
se vorbeşte de reducerea poverii de pe sectorul privat al economiei nu ar fi rău ca statul să nu mai 
încaseze impozite pe veniturile nerealizate (aşa cum se întâmplă şi la TVA). Greu de crezut 
totuşi că va face Ministerul de FinanŃe ceva în acest sens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. 
 
 
PUBLICATIE: BIZLAWYER  
DATA: 01.06.2010 
WEB: http://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/criza-a-amor sat-toate-strategiile-contabile-si-
fiscale 
 
 

Criza “a amorsat” toate strategiile contabile şi fiscale 
 

Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neîncasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitǎrii creanŃelor respective. Termenul mediu de platǎ a facturilor a crescut 
semnificativ anul trecut, iar în acest an continuǎ sǎ aibǎ aceeaşi evoluŃie. 
 

 
 
 
În anul 2009, peste 80% dintre companiile care au înregistrat profit au constituit în bilanŃul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, care au crescut exploziv în ultimul 
an, aratǎ analizele efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pieŃei de contabilitate, consultanŃǎ 
fiscalǎ şi audit. 
 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore nu numai în ceea ce priveşte legislaŃia şi fiscalitatea, 
ci şi referitor la modul de a acŃiona al majoritǎŃii managerilor şi acŃionarilor, care au devenit 
extrem de atenŃi şi implicaŃi atât în controlul costurilor, cât şi în privinŃa utilizǎrii tuturor 
metodelor şi instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor. De 
exemplu, pentru firmele care au înregistrat profit în 2009- provizioanele pentru clienŃii neîncasaŃi 
au  devenit instrumentele <<vedetǎ>>”, a arǎtat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit.   
 
Începând cu data de 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor 
constituite în limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neîncasate, dacǎ pentru creanŃele 
respective sunt îndeplinite câteva condiŃii: sunt înregistrate dupǎ data de 1 ianuarie 2004, nu au 
fost încasate într-un termen de peste 270 de zile de la data scadenŃei, au fost incluse în veniturile 
impozabile etc. Pentru creanŃele înregistrate dupǎ data de 1 ianuarie 2007, se pot constitui 
provizioane în limita unui procent de 100% din valoarea facturilor neîncasate, în condiŃiile în 
care creanŃa este deŃinutǎ la o persoanǎ juridicǎ asupra careia s-a iniŃiat procedura de deschidere 
a falimentului pe baza unei hotǎrâri judecǎtoreşti, valoarea creanŃei a fost inclusǎ în veniturile 
impozabile etc.  
 
În cazul încasǎrii creanŃei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeazǎ prin trecerea pe 
venituri- proporŃional cu valoarea încasatǎ.  
 



„În anii de creştere economicǎ, managementul era axat prioritar pe creşterea cotei de piaŃǎ şi/ sau 
a veniturilor, dupǎ cum era de altfel şi firesc. Anul trecut, reducerea costurilor a trecut pe primul 
loc, în unele cazuri- din pǎcate- cu mult în detrimentul eforturilor de a stimula cât mai mult şi 
veniturile. În plus, începând cu primǎvara anului trecut, managerii şi acŃionarii au devenit extrem 
de receptivi la propunerile consultanŃilor fiscali de a utiliza o serie de instrumente la îndemânǎ, 
menite sǎ le îmbunǎtǎŃeascǎ situaŃia economicǎ: provizioanele pentru clienŃii neîncasaŃi au fost, 
de exemplu, mulŃi ani un instrument destul de neglijat de cǎtre multe firme, deşi creanŃe existau- 
e drept, cu mult mai puŃine- şi înainte de crizǎ, iar provizioanele respective scad baza de 
impunere. În 2009 însǎ, pentru clienŃii care au înregistrat profit, provizioanele pentru clienŃii 
neîncasati au fost <<la modǎ>>”, a precizat Mirela Şerban.  
 
Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neîncasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitǎrii creanŃelor respective. Termenul mediu de platǎ a facturilor a crescut 
semnificativ anul trecut, iar în acest an continuǎ sǎ aibǎ aceeaşi evoluŃie. „În special producǎtorii 
întâmpinǎ greutǎŃi foarte mari, termenele ajungând extrem de des sǎ depǎşeascǎ chiar şi 120 de 
zile, dat fiind circuitul prelungit al mǎrfurilor pânǎ la cumpǎrǎtorul final şi al banilor- înapoi pe 
lanŃ. Provizioanele pentru facturile neîncasate pot fi constituite doar dupǎ ce trec 270 de zile de 
la scadenŃǎ, aşa încât adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja plǎtit şi a afectat cash-flow-
ul firmei debitoare. Reducerea termenului de neplatǎ pentru care se pot constitui aceste 
provizioane şi creşterea procentului din creanŃa pentru care se pot constitui provizioane ar fi 
mǎsuri extrem de utile companiilor în perioada actualǎ, având în vedere circuitul extrem de 
dificil al banilor. În plus, în cazul în care creanŃele se încaseazǎ, sumele trec de la provizioane la 
venit, pot fi incluse în baza de impunere, iar impozitul s-ar putea plǎti pe venituri realizate 
efectiv şi nu doar <<pe hârtie>> ”, a arǎtat Mirela Şerban.  
 
Înfiin Ńată în anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider în soluŃii fiscale şi contabile 
inteligente, care au la bază competenŃa în domeniul financiar, completată de o viziune 
avangardistă asupra mediului de business.  
 
Cu un portofoliu de peste 200 de clienŃi, care cumuleaza 300 de puncte de lucru, R&M Audit a 
avut prilejul de a cunoaşte particularităŃile companiilor din majoritatea sectoarelor de activitate: 
agricultură, asigurări, brokeraj, comerŃ, construcŃii, farmaceutic, fonduri structurale, import-
export, IT, media, producŃie, publicitate, turism etc. 
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R&M Audit: Peste 80% dintre companiile cu profit in  2009 
au constituit provizioane pentru facturile neincasate 

 

 
 
 
In anul 2009, peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit au constituit in bilantul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul 
an, arata analizele efectuate de R&M Audit, companie de contabilitate, consultanta fiscala si 
audit. 
"Anul trecut, criza a adus modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, 
ci si referitor la modul de a actiona al majoritatii managerilor si actionarilor, care au devenit 
extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tutur metodelor 
si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. De exemplu, pentru 
firmele care au inregistrat profit in 2009- provizioanele pentru clientii neincasati au devenit 
instrumentele 'vedeta'", a aratat Mirela Serban, managing partner R&M Audit. 
 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor 
constituite in limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neincasate, daca pentru creantele 
respective sunt indeplinite cateva conditii: sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004, nu au 
fost incasate intr-un termen de peste 270 de zile de la data scadentei, au fost incluse in veniturile 
impozabile etc.  
 
Pentru creantele inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007, se pot constitui provizioane in limita 
unui procent de 100% din valoarea facturilor neincasate, in conditiile in care creanta este 
detinuta la o persoana juridica asupra careia s-a initiat procedura de deschidere a falimentului pe 
baza unei hotarari judecatoresti, valoarea creantei a fost inclusa in veniturile impozabile etc. 
 
Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neincasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfarsitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitarii creantelor respective. Termenul mediu de plata a facturilor a crescut 
semnificativ anul trecut, iar in acest an continua sa aiba aceeasi evolutie.  
 



"In special producatorii intampina greutati foarte mari, termenele ajungand extrem de des sa 
depaseasca chiar si 120 de zile. Provizioanele pentru facturile neincasate pot fi constituite doar 
dupa ce trec 270 de zile de la scadenta, asa incat adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja 
platit si a afectat cash-flow-ul firmei debitoare. Reducerea termenului de neplata pentru care se 
pot constitui aceste provizioane si cresterea procentului din creanta pentru care se pot constitui 
provizioane ar fi masuri extrem de utile companiilor in perioada actuala. In plus, in cazul in care 
creantele se incaseaza, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse in baza de impunere, 
iar impozitul s-ar putea plati pe venituri realizate efectiv si nu doar 'pe hartie' ", a aratat Mirela 
Serban. 
 
Infiintata in anul 2000, compania R&M Audit ofera servicii de audit, consultanta fiscala si 
financiara, contabilitate, salarizare, controlling si arhivare. Are un portofoliu de peste 200 de 
clienti. 
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R&M Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 
neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 

 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
 
In anii de crestere economicǎ, managementul era axat prioritar pe cresterea cotei de piatǎ si a 
veniturilor, insa incepand cu primǎvara anului trecut, managerii si actionarii au devenit extrem 
de receptivi la propunerile de a utiliza  provizioanele pentru clientii neincasati, care le scad baza 
de impunere.  
 
Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neincasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfarsitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitǎrii creantelor respective. Termenul mediu de platǎ a facturilor a crescut 
semnificativ anul trecut, iar in acest an continuǎ sǎ aibǎ aceeasi evolutie.  
 
„In special producǎtorii intampinǎ greutǎti foarte mari, termenele ajungand extrem de des sǎ 
depǎseascǎ chiar si 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al mǎrfurilor panǎ la cumpǎrǎtorul 
final si al banilor- inapoi pe lant. Provizioanele pentru facturile neincasate pot fi constituite doar 
dupǎ ce trec 270 de zile de la scadentǎ, asa incat adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja 
plǎtit si a afectat cash-flow-ul firmei debitoare.  
 
Reducerea termenului de neplatǎ pentru care se pot constitui aceste provizioane si cresterea 
procentului din creanta pentru care se pot constitui provizioane ar fi mǎsuri extrem de utile 
companiilor in perioada actualǎ, avand in vedere circuitul extrem de dificil al banilor. In plus, in 
cazul in care creantele se incaseazǎ, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse in baza 
de impunere, iar impozitul s-ar putea plǎti pe venituri realizate efectiv”, a mai arǎtat Serban. 
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8 din 10 firme îşi provizionează facturile neîncasate 
 

  
 
Mirela Şerban, Managing Partner  
R&M Audit: „Pentru firmele care  
au înregistrat profit în 2009,  
provizioanele pentru clienŃii neîncasaŃi  
au devenit instrumentele vedetă” 

 
În anul 2009, peste 80% dintre companiile care au înregistrat profit au constituit în bilanŃul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neîncasate, care au crescut exploziv în ultimul 
an, arată analizele efectuate de R&M Audit. „Anul trecut, criza a adus modificări majore nu 
numai în ceea ce priveşte legislaŃia şi fiscalitatea, ci şi referitor la modul de a acŃiona al 
majorităŃii managerilor şi acŃionarilor, care au devenit extrem de atenŃi şi implicaŃi atât în 
controlul costurilor, cât şi în privinŃa utilizării tuturor metodelor şi instrumentelor legale ce 
permit reducerea bazei de impozitare şi a taxelor. De exemplu, pentru firmele care au înregistrat 
profit în 2009, provizioanele pentru clienŃii neîncasaŃi au devenit instrumentele vedetă”, a 
declarat Mirela Şerban, Managing Partner R&M Audit. Pentru creanŃele înregistrate după data de 
1 ianuarie 2007, se pot constitui provizioane în limita unui procent de 100% din valoarea 
facturilor neîncasate, în condiŃiile în care creanŃa este deŃinută la o persoană juridică asupra 
căreia s-a iniŃiat procedura de deschidere a falimentului pe baza unei hotărâri judecătoreşti, 
valoarea creanŃei a fost inclusă în veniturile impozabile etc. În cazul încasării creanŃei, 
diminuarea sau anularea provizioanelor se realizează prin trecerea pe venituri - proporŃional cu 
valoarea încasată. Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile 
neîncasate constituite la finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfârşitul primului 
trimestru al acestui an, ca urmare a achitării creanŃelor respective. Termenul mediu de plată a 
facturilor a crescut semnificativ anul trecut, iar în acest an continuă să aibă aceeaşi evoluŃie. „În 
special, producătorii întâmpină greutăŃi foarte mari, termenele ajungând extrem de des să 
depăşească chiar şi 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al mărfurilor până la cumpărătorul 
final şi al banilor - înapoi pe lanŃ. Provizioanele pentru facturile neîncasate pot fi constituite doar 
după ce trec 270 de zile de la scadenŃă, aşa încât, adesea, impozitul pe profitul aferent a fost deja 
plătit şi a afectat cash-flow-ul firmei debitoare. Reducerea termenului de neplată pentru care se 
pot constitui aceste provizioane şi creşterea procentului din creanŃa pentru care se pot constitui 
provizioane ar fi măsuri extrem de utile companiilor în perioada actuală, având în vedere 
circuitul extrem de dificil al banilor. În plus, în cazul în care creanŃele se încasează, sumele trec 
de la provizioane la venit, pot fi incluse în baza de impunere, iar impozitul s-ar putea plăti pe 
venituri realizate efectiv şi nu doar pe hârtie”, a aratat Mirela Şerban. 
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Provizioanele pentru clientii neincasati, instrumentele 
"vedeta" pentru reducerea bazei de impozitare 

 
 
In anul 2009, peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit au constituit in bilantul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul 
an, arata analizele efectuate de R&M Audit.  
 
”Anul trecut, criza a adus modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, 
ci si referitor la modul de a actiona al majoritatii managerilor si actionarilor, care au devenit 
extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tuturor 
metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. De 
exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009- provizioanele pentru clientii neincasati 
au devenit instrumentele <<vedeta>>”, a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit. 
 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor 
constituite in limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neincasate, daca pentru creantele 
respective sunt indeplinite cateva conditii: sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004, nu au 
fost incasate intr-un termen de peste 270 de zile de la data scadentei, au fost incluse in veniturile 
impozabile etc.  
 
Pentru creantele inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007, se pot constitui provizioane in limita 
unui procent de 100% din valoarea facturilor neincasate, in conditiile in care creanta este 
detinuta la o persoana juridica asupra careia s-a initiat procedura de deschidere a falimentului pe 
baza unei hotarari judecatoresti, valoarea creantei a fost inclusa in veniturile impozabile etc.  
In cazul incasarii creantei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeaza prin trecerea pe 
venituri- proportional cu valoarea incasata.  
 
„In anii de crestere economica, managementul era axat prioritar pe cresterea cotei de piata si/ sau 
a veniturilor, dupa cum era de altfel si firesc. Anul trecut, reducerea costurilor a trecut pe primul 
loc, in unele cazuri- din pacate- cu mult in detrimentul eforturilor de a stimula cat mai mult si 
veniturile. In plus, incepand cu primavara anului trecut, managerii si actionarii au devenit extrem 
de receptivi la propunerile consultantilor fiscali de a utiliza o serie de instrumente la indemana, 
menite sa le imbunatateasca situatia economica: provizioanele pentru clientii neincasati au fost, 
de exemplu, multi ani un instrument destul de neglijat de catre multe firme, desi creante existau- 
e drept, cu mult mai putine- si inainte de criza, iar provizioanele respective scad baza de 
impunere. In 2009 insa, pentru clientii care au inregistrat profit, provizioanele pentru clientii 
neincasati au fost <<la moda>>”, a precizat Mirela Serban. 
 



Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neincasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfarsitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitarii creantelor respective. 
 
Termenul mediu de plata a facturilor a crescut semnificativ anul trecut, iar in acest an continua sa 
aiba aceeasi evolutie. „In special producatorii intampina greutati foarte mari, termenele ajungand 
extrem de des sa depaseasca chiar si 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al marfurilor pana la 
cumparatorul final si al banilor- inapoi pe lant. Provizioanele pentru facturile neincasate pot fi 
constituite doar dupa ce trec 270 de zile de la scadenta, asa incat adesea impozitul pe profitul 
aferent a fost deja platit si a afectat cash-flow-ul firmei debitoare.  
 
Reducerea termenului de neplata pentru care se pot constitui aceste provizioane si cresterea 
procentului din creanta pentru care se pot constitui provizioane ar fi masuri extrem de utile 
companiilor in perioada actuala, avand in vedere circuitul extrem de dificil al banilor. In plus, in 
cazul in care creantele se incaseaza, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse in baza 
de impunere, iar impozitul s-ar putea plati pe venituri realizate efectiv si nu doar <<pe hartie>>”, 
a aratat Mirela Serban.  
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Provizioane pentru facturile neincasate: solutia in vreme de 
criza 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, arata analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificari majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedeta”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
 
In anii de crestere economica, managementul era axat prioritar pe cresterea cotei de piata si a 
veniturilor, insa incepand cu primavara anului trecut, managerii si actionarii au devenit extrem 
de receptivi la propunerile de a utiliza  provizioanele pentru clientii neincasati, care le scad baza 
de impunere.  
 
Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neincasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfarsitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitarii creantelor respective. Termenul mediu de plata a facturilor a crescut 
semnificativ anul trecut, iar in acest an continua sa aiba aceeasi evolutie.  
 
„In special producatorii intampina greutati foarte mari, termenele ajungand extrem de des sa 
depaseasca chiar si 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al marfurilor pana la cumparatorul 
final si al banilor- inapoi pe lant. Provizioanele pentru facturile neincasate pot fi constituite doar 
dupa ce trec 270 de zile de la scadenta, asa incat adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja 
platit si a afectat cash-flow-ul firmei debitoare.  
 
Reducerea termenului de neplata pentru care se pot constitui aceste provizioane si cresterea 
procentului din creanta pentru care se pot constitui provizioane ar fi masuri extrem de utile 
companiilor in perioada actuala, avand in vedere circuitul extrem de dificil al banilor. In plus, in 
cazul in care creantele se incaseaza, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse in baza 
de impunere, iar impozitul s-ar putea plati pe venituri realizate efectiv”, a mai aratat Serban. 
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Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut 

semnificativ 
 

Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de firma de consultanta fiscala R&M Audit. 
 
 „Anul trecut, criza a adus modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si 
fiscalitatea, ci si referitor la modul de a actiona al majoritatii managerilor si actionarilor, care au 
devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tuturor 
metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor“, a 
declarat intr-un comunicat Mirela Serban, Managing Partner la R&M Audit.  
 
De la 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor constituite in limita a 
30% din valoarea facturilor neincasate, daca sunt indeplinite mai multe conditii, printre care 
inregistrarea creantelor dupa 1 ianuarie 2004 sau includerea acestora in veniturile impozabile.  
 
Pentru creantele inregistrate dupa 1 ianuarie 2007 se pot constitui provizioane in limita unui 
procent de 100% din valoarea facturilor neincasate, in functie de mai multi factori, printre care 
includerea creantei in veniturile impozabile.  
 
In cazul incasarii creantei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeaza prin trecerea pe 
venituri, proportional cu valoarea incasata. 
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Provizioanele pentru clientii neincasati, instrumentele 

"vedeta" pentru reducerea bazei de impozitare 
 
 
Anul trecut, criza a adus modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, 
ci si referitor la modul de a actiona al majoritatii managerilor si actionarilor, care au devenit 
extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tuturor 
metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. De 
exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009- provizioanele pentru clientii 
neincasati... 
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Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut 
semnificativ 

 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane sem shy;ni shy;fi shy;cative pentru facturile neincasate, aces shy;tea crescand 
exploziv in ultimul an, arata o analiza realizata de firma de con shy;sul shy;tanta fiscala R M 
Audit. Anul trecut, criza a adus modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si 
fiscalitatea, ci si referitor la modul de a actiona al ma shy;jo shy;ri shy;tatii managerilor si… 
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Criza "a pus in lucru" toate strategiile contabile si fiscale 
 
 
Venituri in scadere si taxe in crestere: Criza "a pus in lucru" toate strategiile contabile si fiscale 
Bucuresti, 01 iunie 2010- in anul 2009, peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit au 
constituit in bilantul contabil provizioane semnificative pentru facturile neincasate,care au 
crescut exploziv in ultimul an, arata analizele efectuate de R&M Audit, unul dintre [...] 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 

neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 
 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 

neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, arata analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultanta fiscala si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificari majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedeta”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 

neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 
 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
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R&M Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 

neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
 
In anii de crestere economicǎ, managementul era axat prioritar pe cresterea cotei de piatǎ si a 
veniturilor, insa incepand cu primǎvara anului trecut, managerii si actionarii au devenit extrem 
de receptivi la propunerile de a utiliza  provizioanele pentru clientii neincasati, care le scad baza 
de impunere.  
 
Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neincasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfarsitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitǎrii creantelor respective. Termenul mediu de platǎ a facturilor a crescut 
semnificativ anul trecut, iar in acest an continuǎ sǎ aibǎ aceeasi evolutie.  
 
„In special producǎtorii intampinǎ greutǎti foarte mari, termenele ajungand extrem de des sǎ 
depǎseascǎ chiar si 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al mǎrfurilor panǎ la cumpǎrǎtorul 
final si al banilor- inapoi pe lant. Provizioanele pentru facturile neincasate pot fi constituite doar 
dupǎ ce trec 270 de zile de la scadentǎ, asa incat adesea impozitul pe profitul aferent a fost deja 
plǎtit si a afectat cash-flow-ul firmei debitoare.  
 
Reducerea termenului de neplatǎ pentru care se pot constitui aceste provizioane si cresterea 
procentului din creanta pentru care se pot constitui provizioane ar fi mǎsuri extrem de utile 
companiilor in perioada actualǎ, avand in vedere circuitul extrem de dificil al banilor. In plus, in 
cazul in care creantele se incaseazǎ, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse in baza 
de impunere, iar impozitul s-ar putea plǎti pe venituri realizate efectiv”, a mai arǎtat Serban. 
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Provizioanele pentru clientii neincasati, instrumentele 
"vedeta" pentru reducerea bazei de impozitare 

 
 
In anul 2009, peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit au constituit in bilantul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul 
an, arata analizele efectuate de R&M Audit.  
 
”Anul trecut, criza a adus modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, 
ci si referitor la modul de a actiona al majoritatii managerilor si actionarilor, care au devenit 
extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tuturor 
metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. De 
exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009- provizioanele pentru clientii neincasati 
au devenit instrumentele <<vedeta>>”, a aratat Mirela Serban, Managing Partner R&M Audit. 
 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la deducerea provizioanelor 
constituite in limita unui procent de 30% din valoarea facturilor neincasate, daca pentru creantele 
respective sunt indeplinite cateva conditii: sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004, nu au 
fost incasate intr-un termen de peste 270 de zile de la data scadentei, au fost incluse in veniturile 
impozabile etc.  
 
Pentru creantele inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007, se pot constitui provizioane in limita 
unui procent de 100% din valoarea facturilor neincasate, in conditiile in care creanta este 
detinuta la o persoana juridica asupra careia s-a initiat procedura de deschidere a falimentului pe 
baza unei hotarari judecatoresti, valoarea creantei a fost inclusa in veniturile impozabile etc.  
In cazul incasarii creantei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeaza prin trecerea pe 
venituri- proportional cu valoarea incasata.  
 
„In anii de crestere economica, managementul era axat prioritar pe cresterea cotei de piata si/ sau 
a veniturilor, dupa cum era de altfel si firesc. Anul trecut, reducerea costurilor a trecut pe primul 
loc, in unele cazuri- din pacate- cu mult in detrimentul eforturilor de a stimula cat mai mult si 
veniturile. In plus, incepand cu primavara anului trecut, managerii si actionarii au devenit extrem 
de receptivi la propunerile consultantilor fiscali de a utiliza o serie de instrumente la indemana, 
menite sa le imbunatateasca situatia economica: provizioanele pentru clientii neincasati au fost, 
de exemplu, multi ani un instrument destul de neglijat de catre multe firme, desi creante existau- 
e drept, cu mult mai putine- si inainte de criza, iar provizioanele respective scad baza de 
impunere. In 2009 insa, pentru clientii care au inregistrat profit, provizioanele pentru clientii 
neincasati au fost <<la moda>>”, a precizat Mirela Serban. 
 



Conform analizelor R&M Audit, dintre provizioanele pentru facturile neincasate constituite la 
finele anului 2009, doar 60% au fost anulate la sfarsitul primului trimestru al acestui an, ca 
urmare a achitarii creantelor respective. 
 
Termenul mediu de plata a facturilor a crescut semnificativ anul trecut, iar in acest an continua sa 
aiba aceeasi evolutie. „In special producatorii intampina greutati foarte mari, termenele ajungand 
extrem de des sa depaseasca chiar si 120 de zile, dat fiind circuitul prelungit al marfurilor pana la 
cumparatorul final si al banilor- inapoi pe lant. Provizioanele pentru facturile neincasate pot fi 
constituite doar dupa ce trec 270 de zile de la scadenta, asa incat adesea impozitul pe profitul 
aferent a fost deja platit si a afectat cash-flow-ul firmei debitoare.  
 
Reducerea termenului de neplata pentru care se pot constitui aceste provizioane si cresterea 
procentului din creanta pentru care se pot constitui provizioane ar fi masuri extrem de utile 
companiilor in perioada actuala, avand in vedere circuitul extrem de dificil al banilor. In plus, in 
cazul in care creantele se incaseaza, sumele trec de la provizioane la venit, pot fi incluse in baza 
de impunere, iar impozitul s-ar putea plati pe venituri realizate efectiv si nu doar <<pe hartie>>”, 
a aratat Mirela Serban. 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 

neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ (...) 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 

neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 
 

Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit.... 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 
neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
 
 
 
 
 
 
 
26. 
 
 
PUBLICATIE: ROPORTAL.RO  
DATA: 02.06.2010 
WEB: http://www.roportal.ro/stiri/provizioanele-pentru-n eincasarea-facturilor-au-
crescut-semnificativ-2856589.htm 
 
 

Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut... 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de firma de consultanta fiscala R&M Audit. „Anul trecut, criza a adus 
modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, ci si referitor la modul de 
a actiona al majoritatii managerilor si... 
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Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut 
semnificativ 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de... 
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Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut 
semnificativ 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de... 
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Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut 
semnificativ 

 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane sem.... 
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Provizioanele pentru clientii neincasati, instrumentele 
"vedeta" pentru reducerea bazei de impozitare 

 
In anul 2009, peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit au constituit in bilantul 
contabil provizioane semnificative pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul 
an, arata analizele efectuate de RsiM Audit...... 
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Neincasarea facturilor atinge 80% din firmele care aveau 
profit in 2009 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de firma de consultanta fiscala R&M Audit. „Anul trecut, criza a adus 
modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, ci [...] 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 
neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit... 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 
neincasate, scazandu-si astfel baza de impunere 

 
  Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscalǎ si audit. 
“Anul trecut, criza a adus modificǎri majore in modul de a actiona al managerilor si actionarilor, 
care au devenit extrem de atenti si implicati atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizǎrii 
tuturor metodelor si instrumentelor legale ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor. 
De exemplu, pentru firmele care au inregistrat profit in 2009, provizioanele pentru clientii 
neincasati au devenit instrumentele vedetǎ”, a explicat Mirela Serban, Managing Partner R&M 
Audit. 
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RM Audit: 8 din 10 companii isi provizioneaza facturile 
neincasate, scazandu-si... 

 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat profit in 2009 au constituit in bilantul contabil 
provizioane pentru facturile neincasate, care au crescut exploziv in ultimul an, aratǎ analizele 
efectuate de R&M Audit, unul dintre liderii pietei de contabilitate, consultantǎ fiscal.... 
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Provizioanele pentru neincasarea facturilor au crescut 

semnificativ 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de firma de consultanta fiscala R&M Audit. 
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Neincasarea facturilor atinge 80% din firmele care aveau 

profit in 2009 
 

 
 
Peste 80% dintre companiile care au inregistrat anul trecut profit au constituit in bilantul contabil 
provizioane semnificative pentru facturile neincasate, acestea crescand exploziv in ultimul an, 
arata o analiza realizata de firma de consultanta fiscala R&M Audit. „Anul trecut, criza a adus 
modificari majore nu numai in ceea ce priveste legislatia si fiscalitatea, ci si referitor la modul de 
a actiona al majoritatii managerilor si actionarilor, care au devenit extrem de atenti si implicati 
atat in controlul costurilor, cat si in privinta utilizarii tuturor metodelor si instrumentelor legale 
ce permit reducerea bazei de impozitare si a taxelor“, a declarat intr-un comunicat Mirela 
Serban, Managing Partner la R&M Audit. De la 1 ianuarie 2006, companiile au dreptul la 
deducerea provizioanelor constituite in limita a 30% din valoarea facturilor neincasate, daca sunt 
indeplinite mai multe conditii, printre care inregistrarea creantelor dupa 1 ianuarie 2004 sau 
includerea acestora in veniturile impozabile. Pentru creantele inregistrate dupa 1 ianuarie 2007 se 
pot constitui provizioane in limita unui procent de 100% din valoarea facturilor neincasate, in 
functie de mai multi factori, printre care includerea creantei in veniturile impozabile. In cazul 
incasarii creantei, diminuarea sau anularea provizioanelor se realizeaza prin trecerea pe venituri, 
proportional cu valoarea incasata. 
 
 


