
O nouă eră 
bancară



eLEU - O nouă eră bancară

eLEU este prima cryptomonedă din ROMÂNIA, personalizată la viteză și scalabilitate nativă.

Tranzacțiile cu eLEU au loc direct între participanți egali și independenți fără să fie nevoie de un
intermediar care să îi asiste sau să faciliteze tranzacțiile dintre ei.

Criptomoneda eLEU circula liber. 

eLEU poate fi investit, tranzactionat si folosit ca mijloc de încasare pentru serviciile 
prestate/bunurile vândute si /sau ca mijloc de plată pentru furnizori, angajați, alte datorii.



• Societățile care utilizează criptomoneda eLEU în activitatea curentă (ca mijloc de plată sau de încasare),
respectiv, societățile care:

 utilizează criptomonedele ca mijloc de încasare pentru serviciile prestate/bunurile vândute;

 utilizează criptomonedele ca mijloc de plată pentru furnizori, angajați, alte datorii; și/sau

 acordă/primesc împrumuturi în criptomonede.
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TRATAMENT CONTABIL

In această situaţie, criptomoneda eLEU ar trebui clasificata drept imobilizare necorporala.

Exemple monografie contabila

1. Achiziţia pentru utilizarea curentă a 10 monede virtuale lichide eLEU, la preţul de 1 RON /bucată.

Cost de achiziţie = 10 buc. x 1 RON/buc. = 10 lei

208 analitic distinct = 462 = 10 lei

„Criptomonede”                   „Creditori diverşi
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2. Plata unei facturi de utilităţi în moneda virtuală eLEU:

Pe baza facturii, suma datorată este de 2.400 lei, iar conform cotației acceptate de furnizorul de utilităţi,
contravaloarea în monedă virtuală este de 1 eLEU.

Preţ de livrare eLEU = 2.400 lei/1 eLEU = 1 leu/ eLEU

Cost de achiziţie eLEU = 1 leu/ eLEU

– Livrarea criptomonedelor:

461 = 7583 analitic distinct = 2.400 lei

„Debitori diverşi” „Venituri din criptomonede – altele decât cele deţinute

în scop investiţional”
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3. Încasarea unei facturi emise către un client folosind criptomonede de tip eLEU:

Valoarea facturii este de 23.800 lei (inclusiv TVA);

Dacă admitem că moneda virtuală este un activ mobil şi, conform legislaţiei româneşti actuale (Codul fiscal şi OMFP nr.
1.802/2014, pct. 56 alin. (4)), un schimb nu poate fi recunoscut fără a fi descompus într-o tranzacţie de vânzare şi una de
cumpărare, societatea în cauză va trebui să recunoască achiziţia criptomonedelor şi apoi să facă o compensare cu creanţa
care se stinge. Costul de achiziţie al criptomonedelor va fi cel agreat cu clientul, și nu cotaţia de piaţă.

208 analitic distinct = 462 = 23.800 lei

„Criptomonede” „Creditori diverşi”

– Închiderea facturii emise către client:

462 = 411 = 23.800 lei

„Creditori diverşi” „Clienţi”
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– Descărcarea din gestiune a criptomonedelor:

6583 analitic distinct = 208 analitic distinct = 2.400 lei

„Cheltuieli privind criptomonedele – „Criptomonede”

altele decât cele deţinute

în scop investiţional”

– Închiderea facturii de utilităţi:

401 = 461 = 2.400 lei

„Furnizori” „Debitori diverşi”
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4. Plata salariilor:

Salariile datorate sunt în sumă de 24.000 lei

Conform legislaţiei româneşti actuale, un schimb nu poate fi recunoscut fără a fi descompus într-o tranzacţie
de vânzare şi una de cumpărare, societatea în cauză trebuind să recunoască livrarea criptomonedelor şi apoi să
facă o compensare cu datoria care se stinge. Costul de livrare al criptomonedelor va fi cel agreat cu salariaţii,
și nu cotaţia de piaţă.

– Livrarea criptomonedelor:

461 = 7583 analitic distinct = 24.000 lei

„Debitori diverşi” „Venituri din criptomonede – altele decât cele deţinute

în scop investiţional”
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– Descărcarea din gestiune a criptomonedelor:

6583 = 208 analitic distinct = 23.800 lei
„Cheltuieli privind criptomonedele – „Criptomonede”
altele decât cele deţinute
în scop investiţional”

– Închiderea salariilor:

421 = 461 = 24.000 lei

„Personal – salarii datorate”                                „Debitori diverşi”
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TRATAMENT FISCAL

Din punct de vedere fiscal, câștigurile din vânzarea, cedarea sau utilizarea criptomonedelor sunt venituri
impozabile, iar cheltuielile din scăderile valorii juste a acestora sau pierderile din vânzarea, cedarea sau
utilizarea lor sunt cheltuieli deductibile.


