Norma nr. 5/2021
pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind
reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de
pensii private

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 31 martie 2021
În conformitate cu prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 15 alin. (5) - (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din Legea nr.
1/2020 privind pensiile ocupaţionale, cu completările ulterioare, ale art. 20 din Legea nr.
187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a
drepturilor din sistemul de pensii private, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6
alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările
ulterioare,
în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa
din data de 17.03.2021,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.
Art. I. - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind
reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii
private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 şi 706 bis din 21
septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum
urmează:
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1. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins:
"Art. 581. - (1) Entităţile care, în baza prevederilor art. 58, decid ca în cazul
imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la
ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de
modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în
rezultatul reportat (contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din
rezerve din reevaluare»), după cum urmează:
a) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în
contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare
(soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde
rezerva respectivă (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări
corporale);
b) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în
contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidenţă a imobilizării pentru care s-a constituit
rezerva respectivă, procedează astfel:
(i) transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175 «Rezultatul
reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare
sumelor amortizate din valoarea imobilizării;
(ii) reduc valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost
amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale).
(2) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale
la data schimbării de politică contabilă, în condiţiile alin. (1), este valoarea rămasă în urma
ajustărilor prevăzute la acel alineat.
(3) Entităţile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în
sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin.
(1), prin excepţie de la cerinţele art. 59 alin. (1).
(4) Entităţile care, în baza prevederilor art. 58, decid ca în cazul imobilizărilor
corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului vor urmări ca aplicarea acestei
opţiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, faţă de valoarea care ar fi fost
recunoscută în bilanţ dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.
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(5) Prevederile prezentului articol se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost
efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării."
2. După articolul 136 se introduce un nou articol, articolul 1361, cu următorul
cuprins:
"Art. 1361. - Pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici
diminuată în funcţie de utilizarea redusă a acestuia, cu excepţia cazului în care activul este
complet amortizat."
Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi
intră în vigoare la data publicării.

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Elena Doina Dascălu

Bucureşti, 19 martie 2021.
Nr. 5.
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