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Reglementarea unor aspecte contabile

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Teleorman informează că potrivit
legislației specifice, aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2021, instalaţiile
rezultate în urma lucrărilor de racordare, finanţate de către utilizatori, sunt în
proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea. Instalaţiile
rezultate în urma lucrărilor de racordare, finanţate de către operatorii de reţea, sunt în
proprietatea acestora.

În aceste condiții, având în vedere că activele reprezentate de instalațiile de
racordare la rețeaua electrică sunt, potrivit legii, fie în proprietatea utilizatorilor, fie a
operatorilor de rețea, în funcție de modalitatea de finanțare a acestora, se completează
în mod corespunzător a reglementărilor contabile.

Astfel, instalațiile de racordare la rețeaua electrică, realizate începând cu data
de 1 ianuarie 2021, sunt recunoscute din punct de vedere contabil drept imobilizări
corporale de către entitatea care le are în proprietate. În ceea ce privește dreptul de
utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către
operatorii de rețea, acesta se va înregistra de către operatorii de rețea în conturi în
afara bilanţului.

În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile îşi reduce capitalul
social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de
instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micşorarea
numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se va
evidenția în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama conturilor de
active corespunzătoare naturii participaţiei deţinute, respectiv de cheltuieli financiare.

În mod corespunzător, în scopul asigurării unui tratament contabil explicit pentru
rezerva corespunzătoare acelor participații, în cazul menționat mai sus, rezerva
respectivă va fi transferată la venituri la cedarea acțiunilor respective.

Baza legală: Ordinul ministrului finanțelor nr. 410 din 17 martie 2021 pentru
reglementarea unor aspecte contabile (Monitorul Oficial nr. 285 din 22 martie 2021).
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