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IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING

Ce este nou?

O singură definiție pentru locatar şi locator

Un leasing este un contract, sau o parte a unui contract,

care transferă dreptul de utilizare a unui activ (activul-

suport) pentru o perioadă de timp în schimbul unei

contravalori
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Tratamentul contabil diferă în funcție de tipul de leasing

(*) Recunoscute iniţial la minimul dintre valoare ajustată a bunului în leasing şi valoarea actualizată a plăţilor minime de leasing

Prin leasing se transferă locatarului majoritatea riscurilor și 
beneficiilor provenite din dreptul de deţinere a bunului?

Leasing financiar Leasing operațional

DA NU

Leasing 
financiar

-Activ (*)

-Datorii (*)

- Cheltuiala cu 
amortizarea

- Cheltuiala cu 
dobânda

- Rambursarea 
principalului

- Dobânzi 
plătite

- Prezentarea  
datoriilor de 
leasing

- Plățile de leasing 
financiar

Leasing 
operațional

- N/A

-Cheltuielile 
cu leasingul 
(împărţire  
liniară)

-Ratele de 
leasing  
plătite

- Ratele de leasing de 
plată viitoare aferente 
contractelor de 
leasing ce nu pot fi 
anulate (etc.)

Bilanţ CPP Fluxuri de trez. Note

Standardul actual (IAS 17): Tratamentul contabil depinde de tipul de leasing

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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IFRS 16: Tratamentul contabil al contractelor de leasing pentru LOCATARI

Pentru toate tipurile de leasing:
Contul de profit și pierdere

C
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d
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re

Amortizarea

(calculată prin 

metoda liniară)

Cheltuieli cu dobânda

(în scădere)

Situația fluxurilor de trezorerie

Note explicative

Rambursarea 
datoriilor

Fluxuri de 
numerar din 

finanţare

Plăți de dobânzi
Fluxuri de numerar 
din exploatare sau

finanţare

Scop: pentru a permite utilizatorilor să evalueze sumele 

implicate, perioada de timp şi incertitudinea fluxurilor de 

numerar aferente contractelor de leasing.

Calitativ:

Informații care 

vor contribui la 

realizarea

acestui obiectiv

Cantitativ:

• Plățile de leasing, împărțite între

amortizare și dobândă

• Plățile de leasing pentru contractele

de leasing pe termen scurt

• Plățile de leasing variabile

• Datorii: împarţirea pe scadenţe ...

Costuri 
operaționale

Costuri de 
finanţare

Bilanţ

Active (*)

• Dreptul de 

folosință

Datorii pe termen lung (*)

• Datorii de leasing

Datorii curente (*)

• Datorii de leasing

(*) pot fi prezentate pe linii distincte (dacă nu, obligatoriu în notele 

explicative)

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING

Contabilitatea Locatorului

 Contracte de Leasing Financiar

 Tratamentul contabil rămâne în esență același;

 Clasificarea unui contract de leasing depinde dacă se transferă sau

nu, în mare măsură, toate riscurile și beneficiile aferente dreptului de

proprietate asupra activului;

 Nicio simetrie cu modelul locatarului;

 Contracte de Leasing Operaţional

 Tratamentul contabil rămâne același

Ce nu se schimbă?
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Care este scopul standardului?

Toate leasingurile, cu excepţia celor legate de:

 resurse minerale (IFRS 6);

 active biologice (IAS 41);

 angajamente de concesiune a serviciilor (IFRIC 12);

 licenţe asupra proprietăţii intelectuale oferite de către un locator (IFRS

15); şi

 dreptul deţinut de către un locatar asupra contractelor de licenţe ce

intră în scopul IAS 38 (filme, manuscrise, brevete).

Locatarii, dar nu şi locatorii, pot alege (dar nu sunt obligaţi) să aplice

IFRS 16 pentru imobilizări necorporale altele decât contractele de

licenţe.

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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Excepţii practice pentru locatari

Leasing pe termen scurt

Leasingurile cu un termen de până la 12 
luni, inclusiv prelungirile duratei 

leasingului, dacă există un beneficiu 
economic de a reînnoi contractul de 

leasing.

Leasingurile care conţin opţiunea de 
cumpărare nu sunt incluse în această 

categorie.

Leasing de active de valori mici

Un activ care este utilizabil pe cont propriu 
(sau împreună cu alte resurse care sunt ușor 
disponibile) și care nu depinde de sau nu este 

extrem de interdependent cu alte active.

Activul suport este de valoare scăzută atunci 
când este nou, evaluat pe o bază absolută 
(evaluarea nu trebuie să ia în considerare 

dacă contractul de închiriere este semnificativ 
pentru locatar)

<5.000 USD atunci când este nou, potrivit 
IASB

Plăţile de leasing sunt recunoscute drept cheltuieli pe parcursul duratei 
contractului de leasing (de obicei pe o baza liniară)

Valorile acestor plăţi se vor prezenta distinct în notele explicative

Excepţie opţională de aplicat 

de la un activ la altul
Excepţie opţională asupra 

unei clase de active

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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Exemplu: Contracte de leasing pe termen scurt

Întrebare:
Care din cele două exemple reprezintă leasing pe termen scurt?

Leasing A

• Termen iniţial 
de 6 luni

• Reînnoire 
automată, în 
aceleaşi 
condiţii

• Opţiune de 
cumpărare

Leasing B

• Termen iniţial 
de 12 luni

• Reînnoire 
automată, în 
aceleaşi 
condiţii

• Fără opţiune 
de cumpărare

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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Exemplu : Contracte de leasing pe termen scurt

SURSA: IFRS 16, IE1

Răspuns:

•Doar B este leasing pe termen scurt

•A nu este leasing pe termen scurt chiar dacă are o durată de 6 luni

întrucât conţine opţiune de cumpărare.

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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Exemplu: Contracte de leasing de active de valoare mică

Întrebare:

Care din aceste active nu sunt eligibile pentru excepţia ‘leasinguri de active
de valori mici’?

1: Niciunul dintre active

2: Toate sunt eligibile

3: Maşina nu este eligibilă

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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Exemplu : Contracte de leasing de active de valoare mică

SURSA: IFRS 16, IE1

Răspuns:

•Maşina nu este eligibilă

•O maşină în leasing nu este eligibilă pentru această excepţie întrucât o

maşina nouă nu este considerată în general ca fiind de valoare mică, chiar

dacă este o maşină ieftină.

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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Data efectivă de aplicare a IFRS 16

IFRS 16 devine obligatoriu pentru exerciţiile financiare cu începere de la 1 ianuarie

2019.

Aplicarea mai devreme este permisă în cazul în care se aplică IFRS 15 - Venituri din

contracte cu clienții

• IFRS 15 devine obligatoriu pentru exerciţiile financiare cu începere de la 1

ianuarie 2018 și este permisă aplicarea mai devreme.
01/01/2019

Data intrării în vigoare 

obligatorii a IFRS 16

01/01/2018

Data intrării în vigoare 

obligatorii a IFRS 15

Aplicarea mai devreme este permisă, cu 

condiția aplicării IFRS 15

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING



14

Diferenţierea între un contract de leasing şi un contract de servicii

Este vital să se facă distincția între un contract de leasing și un contract

de servicii!

IAS 17

Activul și 
datoria se 

recunosc în 
bilanțul 

locatarului

IFRS 16

Leasing 
financiar

Toate 
leasingurile 

Leasing 
operațional

Contracte de 
servicii 

Contracte de 
servicii

Activul şi datoria nu se 
recunosc în bilanțul locatarului 

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
Există un activ identificat?

Clientul are dreptul de a obține ȋn esențǎ toate beneficiile 

economice ca urmare a folosirii activului pe parcursul 

perioadei de utilizare?

Are clientul, furnizorul sau niciunul dintre aceștia dreptul de a 

dispune cu privire la modul și scopul ȋn care este utilizat un 

activ pe parcursul perioadei de utilizare?

Clientul are dreptul de a exploata activul pe parcursul 

perioadei de utilizare, fără ca furnizorul să aibă dreptul de a 

modifica acele instrucțiuni de exploatare?

Clientul a proiectat activul într-o maniera care predetermină 

modul și scopul în care va fi folosit activul pe parcursul 

perioadei de utilizare?

Contractul include 

un leasing

Contractul nu include un 

leasing

Nu

Da

Nu
Nu

Nu

Da

Da

Da

Client Furnizor

Niciunul: modul și scopul în care este utilizat un activ sunt 

predeterminate

Da
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EXEMPLU: LEASING VAGOANE DE TREN

IPOTEZE:

• Un contract pe 5 ani pentru utilizarea a 10 vagoane

• Fiecare vagon este specificat în contract

• Vagoanele sunt păstrate la sediul clientului

• Clientul stabilește când, unde și ce bunuri sunt transportate, și poate utiliza vagoanele pentru

alte scopuri (exemplu: depozitare). Există unele limitări pentru transportul anumitor bunuri

(clientul nu poate tranporta explozibili)

• Furnizorul poate înlocui vagoanele în cazul în care acestea au nevoie de service sau

întreținere

• Furnizorul asigură locomotiva și un mecanic la cererea clientului. Furnizorul alege locomotiva

și poate transporta bunuri pentru alți clienți în același timp

SURSA: IFRS 16, IE1

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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EXEMPLU: LEASING VAGOANE DE TREN

RĂSPUNSURI POSIBILE:

•1: Contractul este un leasing

•2: Contractul este unul de servicii

•3: Contractul conține un leasing și un contract de servicii

SURSA: IFRS 16, IE1

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING



18

EXEMPLU: LEASING VAGOANE DE TREN

Răspunsul 

și explicația

Activ identificat?

• 10 vagoane identificate

• Vagoanele sunt specificate în contract

• Furnizorul poate substitui vagoanele numai în cazul în care este nevoie
de reparații sau întreținere

• Locomotiva nu este identificată (fie explicit sau implicit)

Cine 
controlează 
utilizarea?

• Clientul primește toate beneficiile economice din utilizarea vagoanelor
pe perioada contractuală (utilizare exclusivă)

• Clientul decide cum şi când să utilizeze vagonul și ce bunuri să
transporte

• Limitarea anumitor transporturi de bunuri este o măsură de protecție a
furnizorulului

• Dreptul de a înlocui vagoane de tren în cazul în care este nevoie de
reparații sau întreținere nu afectează capacitatea clientului de a decide
modul de utilizare al vagoanelor

• Locomotiva și mecanicul sunt esențiale pentru utilizarea vagoanelor,
dar deciziile luate de furnizor nu dau dreptul de a direcționa modul în
care și în ce scop sunt folosite vagoanele

Concluzie 

• Contractul conține un contract de leasing de vagoane

• Și un contract de servicii pentru furnizarea locomotivei și a mecanicului

SURSA: IFRS 16, IE1

IFRS 16 CONTRACTE DE LEASING
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Vă informăm că această prezentare are caracter informativ și nu reprezintă consultanță.

Mazars nu își asumă nicio responsabilitate pentrure zultatele din implementarea sau nu a

informațiilor din această prezentare.

Ella Chilea
Partener

Audit and FAS

Ella.Chilea@mazars.ro

0728328340

AVEȚI ÎNTREBĂRI?


