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Motto:
„Există în vremuri de mare densitate, cum
sunt cele de azi, o supremă valoare din
care omul îşi face hrana zilnică: informaţia”.
Constantin Noica – „Formă, formare, informare”, 1944
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PREFAŢĂ

Prin conţinutul său, lucrarea ”Contabilitatea comerţului exterior„
realizează o incursiune în problematica comerţului exterior, din cele mai
vechi timpuri, până în zilele noastre, accentuând rolul de catalizator al
schimburilor economice internaţionale, în termeni de creştere şi bunăstare.
Lucrarea de faţă pune în valoare caracterul juridic al entităţilor
economice, subiect al activităţii de comerţ exterior, cu caracterul economic
al acestora, manifestat prin introducerea în discuţie a modalităţilor şi
instrumentelor de plată utilizate în comerţul exterior.
În subsidiar, lucrarea abordează aspecte legate de contabilitatea
comerţului exterior, atât din perspectiva exportului, cât şi din perspectiva
importului, subliniind aspecte formale în stabilirea preţului, a etapelor
derulării de contracte între agenţi economici, jucători în planul comerţului
exterior, a modalităţilor de finanţare a activităţii de comerţ exterior.
Un alt aspect important al lucrării îl constituie partea de aplicaţii cu
caracter aplicativ, având rol edificator pentru student, atât în ceea ce priveşte
înţelegerea conţinutului teoretic al lucrării, cât şi din punct de vedere al
diversităţii situaţiilor ipotetice tratate, cu rol de exemplificare şi în acelaşi
timp de sortare a situaţiilor considerate relevante şi edificatoare pentru
cititor.
Prin modalitatea de abordare a conţinutului contabilităţii comerţului
exterior, metodologia cercetării, acurateţii, rigorii şi caracterul comprehensiv al problematicii comerţului exterior, lucrarea „Contabilitatea
comerţului exterior” se impune în cadrul lucrărilor de specialitate, devenind
un instrument de bază pentru student şi specialişti în domeniul contabilităţii.
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CAPITOLUL I
BAZELE CONTABILITĂŢII ÎN COMERŢUL EXTERIOR

1.1. Conceptul şi formele comerţului exterior
Comerţul a apărut încă din antichitate, specialiştii în domeniu
subliniază faptul că se poate vorbi de o adevărată civilizaţie comercială care
a început acuma patru mii de ani. Comerţul reprezintă în general, activitatea
de intermediere a schimbului de bunuri prin întreprinderi specializate.1
Comerţul asigură circulaţia mărfurilor între producătorii de bunuri şi
consumatori, în calitatea lor de consumatori intermediari sau de beneficiari
finali. Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte comerţul ca un
„schimb de produse prin cumpărarea şi vânzarea lor”2. După poziţionarea
geografică a participanţilor la schimbul de mărfuri, comerţul reuneşte două
mari componente: comerţul interior şi comerţul exterior.
Comerţul interior constă în „ansamblul activităţilor prin care se
stabilesc legături permanente între producţia bunurilor materiale şi
consumul acestora”3 asigurând circulaţia mărfurilor în cadrul unui perimetru
geografic naţional.
Comerţul exterior cuprinde operaţiile de vânzare-cumpărare a
bunurilor între întreprinderile româneşti şi cele nerezidente (străine)4. La
1

Toma C., Contabilitatea în comerţul exterior, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2005, p. 11
Academia Română, DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p. 201
3
Dumbravă P., Pop A., Contabilitatea de gestiune în comerţ şi turism, Ed. Intelcredo,
Deva, 1995, p. 97
4
Potrivit Regulamentului nr. 4/1.04.2005 al Băncii Naţionale a României privind regimul
valutar (M. Of. nr.297/08.04.2005), cu modificările şi completările ulterioare, în categoria
persoanelor nerezidente se includ:
a) persoanele fizice – cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în
străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
b) persoanele juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în străinătate, precum şi persoanele
fizice cetăţeni străini, cetăţeni români şi apatrizi cu domiciliul în străinătate care sunt
autorizate şi/sau înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod
independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
c) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice române, precum şi
ale oricăror altor entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate;
2
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forma clasică a schimbului de mărfuri se adaugă acţiunile de cooperare
economică şi tehnico-ştiinţifică cu străinătatea, în domeniul lucrărilor de
construcţii-montaj, asistenţei tehnice, operaţiilor financiare, asigurărilor,
turismului şi, în general, a oricăror activităţi care generează schimburi de
bunuri şi valori între persoane nerezidente.
Din cele prezentate anterior, rezultă că activităţile de comerţ exterior
cuprind două mari componente:5
1. - schimburile comerciale cu străinătatea;
2. - activitatea de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică.

1.1.1. Schimburile comerciale cu străinătatea
Aceste schimburi comerciale cu străinătatea includ operaţiile de
vânzare-cumpărare internaţională, generate de diviziunea internaţională a
muncii, concretizându-se în export şi import de bunuri, prestarea de lucrări
şi servicii.
) Exportul de bunuri şi servicii include ansamblul operaţiunilor de
schimb prin care bunurile excedentare obţinute de unităţile autohtone şi
serviciile prestate de acestea se vând în străinătate. Prestarea de servicii
în alte ţări este denumită în literatura de specialitate export invizibil,
deoarece tranzacţiile comerciale nu au ca obiect bunurile. Exportul se
concretizează într-o ieşire de bunuri şi servicii din perimetrul naţional
(flux real), care generează intrări de valută (flux monetar).
) Importul de bunuri şi servicii include ansamblul operaţiunilor de
schimb prin care bunurile şi serviciile necesare producătorilor şi
consumatorilor naţionali se cumpără de la întreprinderi din alte ţări.
Achiziţia serviciilor oferite de prestatorii din străinătate este denumită în
literatura de specialitate import invizibil. Importul conduce la intrări de
bunuri şi utilităţi în economia naţională şi la ieşiri de disponibilităţi.

1.1.2. Activitatea de cooperare economică şi cooperarea
tehnico-ştiinţifică internaţională
Această activitate este rezultatul unor forme relativ mai noi şi mai
complexe ale relaţiilor dintre state. Complexitatea acestor activităţi este
determinată de îmbinarea elementelor care aparţin unor domenii diferite:
d) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în
România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentanţele unor astfel de
organizaţii care funcţionează în România.
5
Vişan D., Contabilitatea în comerţul exterior, Vol. 1, Ed. Economică, Bucureşti, 1995,
p. 15 -17
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exploatare de resurse naturale, producţie, construcţii-montaj, ştiinţă,
asistenţă tehnică şi tehnologică, finanţare, service etc. De regulă, activitatea
de cooperare presupune existenţa unor legături îndelungate, mai strânse
între parteneri şi efectuarea de prestaţii reciproce din care fiecare parte să
obţină avantaje economice maxime. Aceasta se realizează într-o serie de
forme concrete, cu diferite grade de complexitate, în funcţie de domeniul de
activitate şi de interesele economice ale părţilor.
Comerţul exterior a fost impus de procesul specializării internaţionale
a economiilor naţionale, „determinat de o serie de factori, cum sunt:
condiţiile naturale fizico-geografice, mărimea teritoriului şi populaţiei
fiecărei ţări; nivelul tehnic şi gradul de diversificare al aparatului productiv
din fiecare ţară; tradiţiile economice; apropierea geografică a statelor şi
stabilirea unor raporturi de complementaritate economică dinamică între ele;
o serie de factori extraeconomici (dominaţia colonială, relaţiile de producţie,
războaiele etc.).6
Un factor dinamizator al dezvoltării comerţului exterior l-a reprezentat
şi revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană, care a condus la adâncirea
diviziunii internaţionale a muncii şi la o accentuare a interdependenţelor
economice dintre state, contribuind şi la diversificarea formelor de
manifestare ale comerţului internaţional.
Comerţul exterior şi formele de manifestare ale acestuia îşi pun
amprenta şi asupra modului de organizare şi conducere a contabilităţii în
acest sector important al economiei naţionale.

1.2. Trăsături economico-financiare ale activităţii de
comerţ exterior
Trăsăturile economico-financiare ale fiecărui domeniu de activitate
influenţează atât organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune, cât şi
modul de valorificare a informaţiilor financiar-contabile în procesele de
analiză, decizie şi control.
Principalii factori care influenţează organizarea şi conducerea
contabilităţii în comerţul exterior sunt:
- particularităţile activităţii de comerţ exterior;
- tipurile de unităţi care activează în comerţul exterior.

6

Sută N., Miron D., Sută-Selejan S., Comerţ internaţional şi politici comerciale
contemporane, Volumul I, Ed. Eficient, Bucureşti, 2000, p. 18
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1.2.1. Particularităţile activităţii de comerţ exterior
Principalele particularităţi ale activităţii de comerţ exterior care
determină organizarea şi conducerea contabilităţii financiare sunt:7
caracterul economic al activităţii, reglementarea tranzacţiilor comerciale
prin contracte externe şi convenţii internaţionale; diversitatea activităţii de
comerţ exterior; sistemul de finanţare, creditare şi decontare a activităţii.
A) Caracterul economic al activităţii se concretizează în contribuţia
comerţului exterior la crearea şi sporirea venitului naţional. Activitatea
de comerţ exterior contribuie la crearea venitului naţional prin
valorificarea rezultatelor obţinute din economia naţională în diviziunea
internaţională a muncii şi prin asigurarea necesităţilor interne de consum
productiv şi neproductiv de la extern. Sporul de venit naţional se
realizează ca urmare a diferenţelor dintre productivitatea internaţională
şi productivitatea naţională a muncii, caracterizând rentabilitatea
economică a comerţului exterior. „Aceasta presupune, într-o accepţiune
generală, ca la export preţul extern în valută, exprimat în monedă
naţională, să fie mai mare decât costurile interne, iar la import preţul de
desfacere pe piaţa internă să fie mai mare decât preţul extern la care s-au
achiziţionat mărfurile respective.”8 Deoarece activitatea desfăşurată are
un caracter economic, reglementările contabile aplicabile societăţilor de
comerţ exterior sunt comune cu cele ale unităţilor care desfăşoară acte
de comerţ în scopul obţinerii de profit.
B) Reglementarea tranzacţiilor comerciale prin contracte externe şi
convenţii internaţionale. Relaţiile de comerţ exterior se realizează între
parteneri situaţi în ţări diferite, caracterizate de un sistem juridic propriu.
Din acest motiv, transferul mărfurilor de la vânzător la cumpărător se
realizează pe baza prevederilor din contractelor încheiate cu partenerii
externi. Aceste contracte au la bază convenţiile comerciale internaţionale şi conţin prevederi referitoare la condiţiile de livrare, transportul
şi asigurarea mărfurilor în traficul internaţional, standardele de calitate
pe care trebuie să le îndeplinească bunurile, condiţiile şi modalităţile de
plată etc. În contabilitate, această particularitate determină apariţia unor
elemente specifice, generate de aplicarea unor prevederi ale dreptului
internaţional (elemente cu dublă exprimare, condiţii de livrare şi
modalităţi de plată particulare).
C) Diversitatea activităţii de comerţ exterior constituie o consecinţă a
adâncirii diviziunii internaţionale a muncii şi a progreselor înregistrate
7

Vişan D., op. cit., p. 30-35
Enescu C., Contabilitatea în comerţul exterior, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1977, p. 14
8
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în economie şi societate. Astfel, pe lângă operaţiile tradiţionale de
export-import, au apărut noi forme de comerţ exterior şi cooperare cum
sunt: operaţiile combinate de comerţ exterior; exporturile complexe;
cooperarea economică; comerţul cu drepturi de proprietate industrială şi
intelectuală; comerţul electronic. Aceste noi forme prezintă anumite
particularităţi, care le deosebesc unele de altele, iar mecanismul de
derulare este mai complex faţă de cel al exportului sau importului.
Formele de realizare a activităţii de comerţ exterior implică cunoaşterea
detaliată a fiecărui tip de operaţiune, pentru a organiza sistemul
informaţional-contabil astfel încât acesta să răspundă nevoilor
decizionale ale utilizatorilor externi şi echipei de conducere a unităţii.
D) Sistemul de finanţare, creditare şi decontare. Finanţarea constă în
ansamblul operaţiilor desfăşurate de către societăţile de comerţ exterior
în vederea constituirii resurselor proprii. Aceasta se asigură pe baza
aportului iniţial al proprietarilor la înfiinţarea unităţii (constituirea
capitalului social, patrimoniului public sau patrimoniului regiei – în
funcţie de forma juridică a întreprinderii) şi pe baza autofinanţării
(resurse proprii constituite pe parcursul funcţionării unităţii prin
prelevarea unei părţi din profit sau din alte surse). Resursele proprii
aparţin proprietarilor, constituie garanţia unităţii în relaţiile cu creditorii
şi nu determină angajamente faţă de terţi. La anumite intervale de timp,
pot apare excedente ale resurselor proprii, care sunt plasate în finanţarea
activităţii altor firme. Acestea se concretizează în investiţii financiare şi
în acordarea de credite comerciale partenerilor de afaceri.
De cele mai multe ori însă, resursele proprii de finanţare sunt
insuficiente pentru a asigura desfăşurarea în condiţii normale şi eficiente a
activităţii. Creditarea reprezintă mijlocul prin care societăţile de comerţ
exterior îşi completează nevoile de finanţare, prin atragerea resurselor
degajate de terţi. Resursele străine atrase de la creditori pot genera
contraprestaţii din partea unităţii finanţate (dobânzi datorate pentru
împrumuturile contractate) sau numai obligaţia de a achita sumele la
scadenţa convenită (în cazul creditelor comerciale).
Decontarea activităţii vizează mijloacele concrete utilizate la
încasarea creanţelor şi plata datoriilor generate de derularea operaţiilor de
comerţ exterior.
Deşi sistemul de finanţare, creditare şi decontare prezintă trăsăturile
de bază ale celui practicat de unităţile care desfăşoară activităţi pe piaţa
internă, în comerţul exterior apar anumite particularităţi generate de
folosirea monedelor străine în evaluarea operaţiilor, utilizarea de valute
diferite în relaţiile cu diferiţi parteneri, folosirea anumitor modalităţi de
decontare specifice sau cu preponderenţă (acreditivul documentar,
16

scrisoarea comercială de credit, schimbul de documente de plată, vinculaţia)
etc.

1.2.2. Tipuri de unităţi de comerţ exterior şi incidenţele
asupra sistemul de contabilitate aplicabil
Activitatea de comerţ exterior se poate desfăşura, potrivit legislaţiei
din ţara noastră, prin societăţi comerciale şi alte unităţi autorizate să
efectueze operaţii economico-financiare cu străinătatea. Deşi derularea de
tranzacţiilor comerciale la extern nu sunt interzise persoanelor fizice,
concurenţa şi mărimea capitalului necesar pentru a acţiona pe pieţele
internaţionale fac puţin probabilă participarea acestora la circuitul economic
mondial. Ca urmare, comerţul exterior se realizează prin societăţi
comerciale specializate, autorizate să activeze în această ramură a economiei
naţionale.
La baza structurării societăţilor de comerţ exterior pot fi avute în
vedere criterii multiple, şi anume:
¾ După mărimea societăţilor distingem: societăţi mari, mijlocii şi
mici.
Criteriul mărimii societăţilor de comerţ exterior condiţionează decisiv
reglementările contabile şi fiscale aplicabile acestora.
Astfel, persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a
două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro;
- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50;
) întocmesc situaţii financiare anuale, care cuprind:
- bilanţ;
- cont de profit şi pierdere;
- situaţia modificărilor capitalului propriu;
- situaţia fluxurilor de trezorerie;
- note explicative la situaţiile financiare anuale.
Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a două
dintre criteriile de mărime prevăzute anterior întocmesc situaţii financiare
anuale simplificate care cuprind:
- bilanţ prescurtat;
- cont de profit şi pierdere;
- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. 9
9

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor
contabile conforme cu directivele europene
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Potrivit Legii nr. 346/200410 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderile mici şi mijlocii
sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
b) realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la
8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu
depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro;
c) respectă criteriul de independenţă.
Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul
mediu anual de salariaţi, în următoarele categorii:
• până la 9 salariaţi - microîntreprinderi;
• între 10 şi 40 de salariaţi - întreprinderi mici;
• între 50 şi 249 de salariaţi - întreprinderi mijlocii.
În plus, microîntreprinderile aplică şi prevederile Legii 571 din
12/22/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927/23.12.2003), cu
completările şi modificările ulterioare.11 Potrivit actului normativ menţionat,
o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal
precedent:
a) are înscrisă în obiectul de activitate producţia de bunuri materiale,
prestarea de servicii şi/sau comerţul;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) s-a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000
euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele
decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice.
Pe lângă reglementările contabile aplicabile, mărimea societăţilor de
comerţ exterior condiţionează şi modul concret de organizare a lucrărilor
contabilităţii: în sistem centralizat sau în sistem descentralizat. La unităţile
de dimensiune redusă, care nu prezintă o structură organizatorică complexă,
contabilitatea este organizată şi condusă de obicei centralizat. Astfel, toate
lucrările contabilităţii se realizează la nivelul sediului firmei, iar analizele şi
deciziile luate de echipa de conducere vizează activitatea globală a acesteia.
În cazul unităţilor mari şi mijlocii, care au o structură organizatorică
complexă, dezvoltată geografic, contabilitatea este organizată şi condusă de
obicei descentralizat. Potrivit acestui sistem, contabilitatea se realizează,
10
11

Publicată în M. Of. nr. 681/29.07.2004
TITLUL IV – „Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”, art. 103
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până la un anumit nivel, de către principalele subdiviziuni ale structurii
organizatorice (sucursale, filiale, agenţii, birouri de reprezentare în
străinătate etc.), iar centralizarea datelor şi colectarea cheltuielilor generale
de conducere şi administraţie se realizează la nivelul unităţii. De asemenea,
contabilitatea de gestiune este mai complexă, organizându-se pe principalele
domenii de activitate şi pieţe geografice, iar analizele şi deciziile luate de
echipa de conducere vizează particularităţile sectoriale ale operaţiilor
derulate de unitate.
¾ După forma juridică în care s-au constituit:12
- societăţi de persoane (societăţi în nume colectiv – S.N.C. şi
societăţi în comandită simplă – S.C.S.);
- societăţi de capital (societăţi în comandită pe acţiuni – S.C.A. şi
societăţi pe acţiuni – S.A.);
- societăţi intermediare de capitaluri şi de persoane (societăţi cu
răspundere limitată – S.R.L.).
De regulă, societăţile de persoane dispun de o putere financiară redusă
şi îşi limitează activităţile desfăşurate în interiorul graniţelor naţionale.
Majoritatea unităţilor care acţionează în comerţul exterior îmbracă forma
juridică de S.C.A., S.A. şi S.R.L.
Forma juridică a societăţilor de comerţ exterior (S.C.E.) determină anumite
particularităţi de ordin financiar-contabil care vizează:
- modul de constituire;
- mărimea capitalului social;
- natura şi structura aporturilor la capital;
- valoarea şi modul de transmitere a titlurilor de capital (acţiuni şi
părţi sociale);
- răspunderea asociaţilor;
- răspunderea societăţii în relaţiile cu terţii etc.
¾
-

După naţionalitatea capitalului investit:
societăţi cu capital integral autohton:
societăţi cu capital de stat;
societăţi cu capital privat;
societăţi cu capital de stat şi privat;
societăţi cu capital integral străin;
societăţi cu capital mixt (românesc şi străin).

12

Pentru detalii vezi prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată, în M. Of. nr. 1066/17.11.2004
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Naţionalitatea capitalului investit generează particularităţi referitoare
la înregistrarea aporturilor, regimul de impozitare şi repartizarea profitului
pe destinaţii, ş.a.m.d.
¾ După natura şi diversitatea activităţii desfăşurate:
- societăţi de export-import de mărfuri;
- societăţi de prestări servicii internaţionale: transporturi şi expediţii
internaţionale, asigurări pe parcurs extern, control calitativ al
mărfurilor etc.;
- societăţi de cooperare economică internaţională: exploatare de
resurse naturale, producţie în cooperare, construcţii-montaj, asistenţă
tehnică şi tehnologică, service etc.;
- societăţi cu activitate complexă de comerţ exterior care realizează
operaţii de schimb cu mărfuri, prestează servicii externe şi acţiuni de
cooperare internaţională.
Natura şi diversitatea activităţii desfăşurate influenţează
complexitatea şi volumul muncii de evidenţă contabilă, varietatea
elementelor de activ, capitaluri proprii şi datorii, analiza rentabilităţii
operaţiilor desfăşurate pe segmente de activitate şi pe pieţe geografice etc.
Constatăm că gruparea societăţilor de comerţ exterior, după unul sau altul
din criteriile menţionate, are multiple implicaţii de natură juridică,
financiară şi contabilă.

1.3. Organizarea şi conducerea activităţii de comerţ
exterior
Realizarea activităţii de export–import se asigură prin două metode
principale: directă şi indirectă.
1.3.1. Modalitatea directă13
Această modalitate constă în realizarea operaţiilor de comerţ de către
producătorii, respectiv importatorii de bunuri, lucrări şi servicii. De regulă,
această modalitate este practicată de unităţi producătoare/beneficiare mari
care îşi creează compartimente specializate de export-import în cadrul
13

Contabilitatea exporturilor şi importurilor realizate potrivit metodei directe a constituit
obiectul studiului în cadrul disciplinei “Contabilitate financiară I”. În acest sens, vezi şi
Dumitrean E. Scorţescu, Gh. Toma, C. Berheci, I. Mardiros D. N., Contabilitate financiară
I, Vol. 1, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2002, p. 378 – 398
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