Notă
privind aprobarea inițierii procesului de consultare publică asupra proiectului Normei pentru
completarea Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene
aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare
În sistemul pensiilor private, entitățile care desfășoară activitate în domeniul pensiilor private au obligația
întocmirii evidențelor contabile potrivit prevederilor Normei nr. 14/2015 privind reglementările contabile
conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările
ulterioare.
Proiectul supus atenției propune introducerea unor noi conturi contabile în contabilitatea fondurilor de pensii
private, prin care să se poată reflecta plățile de activ net, eșalonate în rate pe o perioadă de maximum 5 ani.
Astfel, pentru unitate de aplicare, se reglementează tratamentul contabil pentru operațiunile de plăți de activ
net, atât pentru plățile unice, cât și pentru plățile eșalonate.
Necesitatea emiterii actului normativ
Necesitatea emiterii acestui act normativ derivă din nevoia de a completa reglementările privind utilizarea
activului personal net al participantului la un fond de pensii private cu normele contabile care se utilizează
în această situaţie. Drept urmare, este necesară corelarea Normei nr. 7/2015 și a Normei nr. 8/2015 cu
prevederile Normei nr. 14/2015.
Obiectivul principal al proiectului de act normativ
Obiectivul proiectului de act normativ constă în actualizarea şi armonizarea cadrului de reglementare
secundară aplicabil reglementărilor contabile în sistemul pensiilor private cu celelalte prevederi ale actelor
normative secundare, în materia utilizării activului personal net al participantului sau beneficiarului, după
caz.
Principalele modificări aduse
Modificările introduse prin proiectul de act normativ se aplică fondurilor de pensii administrate privat și
fondurilor de pensii facultative și constau în completarea metodologiei contabile aplicată operațiunilor de
încasări și plăți pe piața pensiilor private.
Astfel, se introduce tratamentul contabil pentru operațiunile de plăți de activ net, potrivit căruia se vor utiliza
următoarele conturi specifice:
- contul 512141. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată unică.
- contul 512142. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată eșalonată.
- contul 512541. Sume în curs de decontare - cont DIP plată unică.
- contul 512542. Sume în curs de decontare - cont DIP plată eșalonată.

