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Precizări privind efectuarea compensărilor între agenții economici 
 

 În  Monitorul Oficial nr. 881/01.11. 2019 a fost publicată  HG 773/2019 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale 
contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din 
economie. 
 
 Principalele prevederi: 
 În vederea realizării operaţiunilor de compensare, persoanele juridice cu capital 
integral/majoritar/minoritar de stat transmit la adresa web dedicată facturile pentru sumele restante 
către orice creditor, respectiv de la orice debitor persoană juridică cu sediul în România, mai vechi 
de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, 
potrivit instrucţiunilor pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta HG.  
  Persoanele juridice, altele decât cele prevăzute mai sus, pot să realizeze operaţiuni de 
compensare cu facturi prin crearea conturilor de utilizator şi prin transmiterea la adresa dedicată a 
facturilor pe care intenţionează a le compensa, potrivit instrucţiunilor pentru transmiterea datelor 
prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta HG.  
 

 Operaţiunile de compensare începute înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 
se vor realiza conform procedurii prevăzute în HG nr. 685/1999 și vor fi înregistrate în "Registrul 
electronic de evidenţă a operaţiunilor de compensare" gestionat de Centrul de Pregătire pentru 
Personalul din Industrie Buşteni - Sucursala Bucureşti şi constituie documente justificative de 
înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării şi 
se ataşează ca atare la nota contabilă.   
 
 Procedura cuprinde și instrucțiunile pentru transmiterea datelor către Centrul de Pregătire 
pentru Personalul din Industrie Bușteni - Sucursala București. 
 

 Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial  
( adică 31.12.2019), dată de la care se abrogă HG 685/1999. 
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