Nr.2850/22.04.2019

PROPUNEREA

de acoperire a pierderilor inregistrate in exercitiul financiar al anului 2018
La 31.12.2018 regia a inregistrat o pierdere in valoare de 2.484.568 lei.
Aceasta pierdere este influentata in cea mai mare parte de inregistrarea pe cheltuieli a :
- a accesoriilor percepute de MFP, ANAF, din derularea AISG ca urmare a incidentelorprocedurale privind
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr.128/2006, regia incluzand pe costurile anului 2018 suma de 620 mii lei
conform cerintelor din OUG si a MFP – Directia de Trezorerie si Datorie Publica
- a accesoriilor calculate pe perioada esalonarii graficului incheiat pe 5 ani prin Decizia 14227/11.10.2017 cu
ANAF Constanta, ce vizeaza TVA aferenta subventiei anilor 2010-2014, de impunere a TVA aferenta subventiei
pentru furnizarea eneriei termice catre populatie, suma aferenta anului 2018 ridicandu-se la 176 mii lei

Potrivit prevederilor :


Legii nr.227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,

art. 31 - Pierderi fiscale, alin (1) “Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din
profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea
înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul
înregistrării acestora”.


OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,

cap.4.13.5. “Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul reportat,repartizarea profitului si acoperirea pierderii
contabile”, pct. 423, alin.(1), unde se precizeaza “Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului
financiar current dupa aprobarea situatiilor financiare anuale şi cel reportat, aferent exercitiilor financiare precedente,
din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu
respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă
pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, respectiv a consiliului de
administraţie.”


Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, art 19 alin (4) pierderea contabila

reportata se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, prime de capital si capital social,
potrivit Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau.
Pentru recuperarea pierderilor contabile din anii precedenti si a pierderii anuale , RAM Buzau propune :
- Recuperarea pierderilor anuale inregistrate in anul 2018 in valoare de 2.484.568 lei sa fie acoperite din
profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi.
- Recuperarea pierderilor contabile din anii precedenti se realizeaza , potrivit legii , prin utilizarea profitului din
exercitiul financiar incheiat si cel reportat , din rezerve , prime de capital , capital social si din alocari UAT .
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