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1.   Lipsa delimitării categoriei de proprietate din

care face parte mijlocul fix. 

Primul pas pe care ar trebui să-l faci atunci cînd începi să
implimentezi noul sistem de amortizare a mijloacelor fixe
în scopuri fiscale este să delimitezi foarte clar categoriile de
proprietate la care sunt raportate aceste mijloace fixe.

Categoriile de proprietate sunt utilizate pentru ultima dată,

deoarece de acum încolo mijloacele fixe nu mai sunt
categorizate sau delimitate în funcție de timpul de utilizare.

Daca pînă în prezent ai calculate impozitul pe venit din
activitatea operationala (4% din venituri) și recent ai
devenit obligat să utilizezi metoda standardă de calculare a
impozitului pe venit (12% din rezultatul fiscal) sau
preconizezi că în viitorul apropiat va trebui să utilizezi
metoda standardă de calculare a impozitului pe venit,
atunci, îți recomand, să delimitezi mijloacele fixe după
categorie de proprietate. Dacă nu am fi impuși să trecem la
sistemul nou de amortizare a mijloacelor fixe, pentru cei
care trec de la modul de impozitare de tip ,,impozit din
activitate operațională’’ la tipul ,,impozitul din venit ‘’
oricum ar fi fost necesar să delimitezi mijloacele fixe după
categorii de proprietate, astfel la acest punct nu avem
nimic nou.
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2.   Lipsa determinării valorii contabile a categoriei. 

Valoarea contabilă a categoriei des se confunță cu baza
valorică a categoriei. Valoarea contabilă mai poate fi
denumită și valoare de bilanț (valoarea de intrare a
obiectului minus amortizarea lui).Valoarea contabilă a
categoriei se calculează într-un mod special.Trebuie să fii
atent la următoarele cazuri:

a.   Când în categorie de proprietate există bază valorică,

dar valoarea de bilant a mijloacelor fixe raportate la
categoria respective este zero;

b.   Când în contabilitate valoarea de bilant a obiectelor
a fost amortizată total, dar în scopuri fiscale obiectele
respective au valoare neamortizată;

c.    Când în evidența contabilă ai autoturisme, valoarea
carora per unitate a depășit 200 000 lei;
d.   Când ai mijloace fixe apărute în urma reparației
încăperilor arendate.
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3.  Lipsa determinării bazei valorice a categoriei

 

Baza valorică a categoriei des se confundă cu valoarea
contabilă a categoriei :).
Baza valorică a categoriei se calculă anual. Pentru atribuirea
obiectului la o anumită categorie se află norma de
amortizare care la rîndul ei depinde de durata de
funcționare utilă. Și în prezent s-a păstrat dependența de
durata de funcționare utilă, doar că acum de aceasta se ține
cont de fiecare dată cînd se calculează amortizarea.

În timpul tranziției la noul sistem de calculare a amortizării
în scopuri fiscale se va ține cont de durata determinată
conform modului stabilit de guvern și numărul perioadelor
fiscale în care a fost calculată amortizarea.

Nu uita și de mijloacele fixe aflate în conservare. Atrage
atenție sporită asupra acelora care nu au fost scoase din
funcțiune, baza lor valorică se calculează un pic diferit față
de restul mijloacelor fixe.

Un alt moment ce nu trebuie neglijat este atenția asupra
mijloacelor fixe ce au fost reparate și au depășit limita
admisibilă ca și cheltuieli în scopuri fiscale, adică
excedentul a fost atribuit la o anumită categorie de
proprietate.
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4.  Credința că ,,durata de funcționare utilă’’ nu

mai este actuală

 

,,Durata de funcționare utilă’’ a devenit și mai importantă
decât în trecut, a devenit element de bază în noua metodă
de calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

După metoda nouă de amortizare a mijloacelor fixe, în
scopuri fiscale se va efectua calcule pentru fiecare obiect în
parte. În procesul de tranziție pot aparea dificultăți în
legătura cu obiectele care au durata de funcționare utilă
zero, îndeosebi în cazul când la toate mijloacele fixe dintr-o
anumită categorie de proprietate este zero.

E necesar să știi că la trecerea metodei noi va trebui să
calculezi cu precizie înaltă, durata de funcționare utilă
consumată și durata de utilizare utilă ramasă.
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metoda cea mai rezonabilă de implimentare a
schimbărilor, și care îți economiște timp și nervi.

,,Nu alerga înaintea trenului’’  – poți să te arunci în
implimentarea schimbărilor, dar nu vei avea o asigurare că
nu va trebui în scurt timp să mai revezi odată
implimentarea pe care deja ai făcut-o. Ori poți  să obții o
procedură de implimentare detaliată, care te va ajuta să
implimentezi pas cu pas schimbările noi.

Nu vreau să te las fără o invitație la seminarele organizate
de DAD Human Capital, unde poti să alegi, după
comoditate, să participi la un curs online sau la unul
offline.

Intră pe site-ul nostru www.DAD.md și spune-ne la care
seminar vrei să participi.

Cu entuziasm,
Marcela DIMA

Doar un sfat mi-a mai rămas pentru tine,
un ,,secret’’ pe care îl spunem de fiecare
dată la evenimentele organizate de
echipa DAD, care în timp s-a dovedit a fi 
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