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Impozit pe profit

� Se extinde limitarea deductibilităţii de 50% aplicabilă cheltuielilor cu combustibilul
asupra tuturor cheltuielilor aferente vehiculelor (care nu depăşesc 3.500 kg şi care nu au
mai mult de 9 scaune de pasageri) care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării
activităţii, cu excepţia cheltuielilor cu amortizarea. Cheltuieli respective sunt tratate în
continuare ca şi deductibile integral în urmatoarele cazuri:continuare ca şi deductibile integral în urmatoarele cazuri:

• vehicule utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și
servicii de curierat;

• vehicule utilizate de agenți de vânzări și de achiziții;
• vehicule utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de

taximetrie;
• vehicule utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea

către alte persoane sau pentru instruirea de către școlile de șoferi;
• vehicule utilizate ca mărfuri in scop comercial;

*Amendamente aduse Codului Fiscal de OUG 24/2012, aplicabile de la 1 iulie 2012



Impozit pe profit

- continuare -
� Se extinde limitarea menţionată anterior asupra cheltuielilor aferente autoturismelor
folosite de persoanele cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice
(deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de
atribuţii).

� Se introduce o nouă categorie de provizioane deductibile. Astfel, provizioanele pentru
deprecierea creanţelor preluate de la instituţiile de credit în vederea recuperării acestora, în
limita diferenţei dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului,
pot fi deduse la calculul impozitului pe profit. Sunt menţionate trei condiţii care trebuie
îndeplinite în ceea ce priveşte creanţele:

sunt cesionate şi inregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 2012 inclusiv;
• sunt transferate de la o persoană sau datorate de o persoană care nu este afiliată
contribuabilului cesionar;

• au fost incluse în veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar.
•*Amendamente aduse Codului Fiscal de OUG 24/2012, aplicabile de la 1 iulie 2012



Impozit pe profit

- continuare -

HG 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal

�Se introduce prevederea conform căreia sunt incluse in categoria cheltuielilor efectuate în scopul
realizării de venituri impozabile și cheltuielile înregistrate la scoaterea din gestiune a creanțelorrealizării de venituri impozabile și cheltuielile înregistrate la scoaterea din gestiune a creanțelor
asupra clienților, determinate de punerea în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat
printr-o sentință judecătorească, în conformitate cu prevederile Legii privind procedura insolvenței.

�Se aduc clarificări cu privire la justificarea deductibilității integrale la calculul profitului impozabil a
cheltuielilor aferente utilizării vehiculelor rutiere. Justificarea deductibilității integrale se face pe baza
documentelor justificative și prin intocmirea foilor de parcurs care trebuie să cuprindă in mod
obligatoriu cel puțin următoarele informații: categoria vehiculului, scopul și locul deplasării, kilometrii
parcurși, norma proprie de consum de carburant pe kilometru parcurs.



Impozit pe profit

- continuare -

HG 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal

�Cheltuieli direct atribuibile unui vehicul (supuse limitării) cuprind: cheltuieli aferente unui contract �Cheltuieli direct atribuibile unui vehicul (supuse limitării) cuprind: cheltuieli aferente unui contract 
de leasing, impozite locale, asigurări RCA, inspecții tehnice periodice, rovinieta, chirii, partea
nedeductibilă a TVA, dobânzi și diferențe de curs valutar, etc.

�Referitor la provizioanele/ajustările pentru deprecierea creanțelor preluate de instituțiile de credit, 
se mentionează că se va considera indeplintă condiția de includere a creanțelor în venituri
impozabile doar în cazul în care cesionarul înregistrează ca venit diferența dintre valoarea creanței
preluate prin cesionare și suma de achitat cedentului. 



Impozit pe profit

- continuare -

� Incepând cu data de 1 octombrie 2012, este permisă recuperarea pierderilor fiscale în
cadrul operațiunilor de fuziune/divizare.

Mai exact, în cazul contribuabililor care își incetează existența ca urmare a unei operațiuni deMai exact, în cazul contribuabililor care își incetează existența ca urmare a unei operațiuni de
reorganizare, pierderea fiscală este preluată de către contribuabilii nou-înființați sau cei care
preiau patrimoniul societății absorbite/divizate proporțional cu activele și pasivele transferate.

În cazul contribuabililor care nu își încetează existența ca urmare a unei desprinderi a unei
părți din patrimoniul acestora, pierderea fiscală se împarte între societatea cedentă și
societatea/societățile beneficiare proporțional cu activele și pasivele menținute, respectiv
transferate.

*modificari aduse Codului Fiscal  de OG 15 din 23 august 2012



Impozit pe venit

� Se clarifică situația privind obligațiile de reținere la sursă a impozitului pe veniturile
plătite în baza contractelor/convențiilor civile. În acest sens, plătile efectuate către
contribuabili care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere și
sunt înregistrați fiscal conform legislației în materie, nu fac obiectul reținerii la sursă (aplicabilsunt înregistrați fiscal conform legislației în materie, nu fac obiectul reținerii la sursă (aplicabil
începând cu 1 septembrie 2012).

* modificarile Codului Fiscal aduse de OG 15 din 23 august 2012



Contribuții sociale

� Se aduce clarificarea privind obligativitatea depunerii Formularului 112 și a plății
contribuțiilor sociale pentru persoanele fizice române sau străine care obțin venituri din salarii
de la angajatori din state cu care România nu are încheiate acorduri sau convenții în
domeniul securitățiii sociale. Obligativitatea pentru depunerea declarației 112 și a plățiidomeniul securitățiii sociale. Obligativitatea pentru depunerea declarației 112 și a plății
contribuțiilor sociale revine angajatorilor însă aceasta poate reveni angajaților dacă există un
acord încheiat în acest sens cu angajatorul ( de la 01 octombrie 2012).

*modificari aduse Codului Fiscal de OG 15 din 23 august 2012

*



TVA

- de la 1 Iulie 2012 -
� Limitarea de 50% a dreptului de deducere a TVA aferentă achizițiilor de autoturisme
a fost extinsă şi pentru operaţiunile de închiriere sau leasing. Până la momentul respectiv
limitarea se aplica doar pentru achiziţiile locale, intracomunitare şi importuri de autoturisme,
precum şi pentru achiziţia de combustibili.

Dreptul de deducere a TVA a fost limitat la 50% şi pentru orice cheltuieli legate de autoturisme
(e.g. piese de schimb, servicii de reparaţii, etc). Noile prevederi se aplică şi avansurilor
parţiale plătite înainte de 1 iulie 2012, dacă livrarea intervine după aceasta dată.

Limitările se aplică în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii
economice.

*Amendamente aduse Codului Fiscal de OUG 24/2012, aplicabile de la 1 iulie 2012



TVA

- de la 1 Iulie 2012 -
HG 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal

� Regula generală: limitarea se aplică oricaror cheltuieli direct atribuibile unui vehicul, în cazul în
care vehiculul nu este exclusiv utilizat în scopul activității economicecare vehiculul nu este exclusiv utilizat în scopul activității economice

� Exemple de cheltuieli supuse limitării: reparații, întreținere, lubrifianți, piese de schimb,
combustibil

� Utilizări în scop de business:
•deplasări în țară și străinatate la client/furnizori
•deplasări pentru prospectarea pieței
•deplasări la locații unde se află punctele de lucru, la bancă, la vamă, la autoritățile fiscale
•utilizarea vehiculului de către personalul de conducere în exercitarea atribuțiilor de serviciu
•deplasări pentru intervenție, service, reparații
•utilizarea vehiculelor de test-drive de către dealerii auto



TVA

- de la 1 Iulie 2012 -
HG 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal

� Obligativitatea persoanei impozabile de a demonstra că sunt îndeplinite toate condițiile legale
pentru acordarea deducerii – referire la cazul ECJ C-268/83 Rompelman

�Obligativitatea întocmirii foii de parcurs doar în cazul în care se intenționează aplicarea deducerii
de 100%. Foaia de parcurs cuprinde cel puțin următoarele elemente: categoria vehiculului, scopul și
locul deplasării, kilometrii parcurși, norma proprie de consum de carburant pe kilometru parcurs.

�Transportul la si de la locul de muncă se consideră utilizare în scop de business atunci când există
dificultăți evidente în folosirea altor mijloace de transport (e.g. lipsa mijloacelor de transport în
comun sau decalajul orarului mijloacelor de transport în comun față de programul de lucru al
persoanei impozabile). Sintagma “angajați” suprinde atât salariați cât și administratori, directori și
persoane fizice rezidente/nerezidente detașate.



TVA

- de la 1 Iulie 2012 -
HG 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal

� Anterior, pentru deducerea integrală a TVA aferentă achizițiilor de vehicule destinate utilizării
exclusive pentru transportul angajaților la și de la locul de desfășurare a activității economice
(inclusiv TVA aferentă achizițiilor de combustibil destinat utilizării acestor vehicule), era necesar
încheierea unui acord colectiv între angajator și angajat. În prezent, această condiție a fost eliminată
. 
�Utilizarea chiar și ocazională a vehiculului în scop personal are ca efect limitarea dreptului de
deducere la 50%



TVA

- de la 1 Iulie 2012 -
HG 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal

� Vehiculele utilizate în următoarele tipuri de activități beneficiază de deducere integrală chiar și în
condițiile unor utilizări parțiale pentru uz personal:

•vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de
curierat;
•vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
•vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
•vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de
şoferi;
•vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de
leasing financiar ori operaţional;
•vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial;



TVA

- de la 1 Iulie 2012 -
HG 670 din 4 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare
a Codului Fiscal

�Se detaliază activitățile de mai sus. De exemplu:

Vehicule utilizate de agenții de achiziții = vehiculele utilizate în cadrul activității unei persoaneVehicule utilizate de agenții de achiziții = vehiculele utilizate în cadrul activității unei persoane
impozabile de către angajații acesteia care se ocupă în principal cu negocierea şi încheierea de
contracte pentru cumpărarea de bunuri şi servicii, întreținerea bazei de date a furnizorilor potențiali
sau existenți, întocmirea documentelor administrative pentru cumpărări, analizarea cererilor de
cumpărare şi propunerea ofertei celei mai bune, urmărirea performanțelor furnizorilor pentru a atinge
obiectivele de calitate, costuri, termene.

�Utilizarea vehiculelor pentru activitățile care permit deducere integrală rezultă din:

•obiectul de activitate al persoanei impozabile
•dovada existenței personalului angajat cu calificare în domeniile respective
•foi de parcurs
•orice alte informații



� Plafonul pentru aplicarea regimului special de scutire pentru întreprinderile mici
a fost majorat de la 35.000 euro la 65.000 euro (respectiv de la 119.000 lei la 220.000
lei). Pentru companiile nou înființate în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire

TVA 

-de la 1 Iulie 2012 –

lei). Pentru companiile nou înființate în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire
este cel de 65.000 euro, fără a se mai aplica calcularea proporţională cu perioada ramasă
de la înfiinţare până la sfârşitul anului.

� S-au introdus clarificări în ceea ce priveşte anularea din oficiu a înregistrării în
scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu depun deconturi de TVA într-o perioadă
de 6 luni / 2 trimestre consecutive respectiv depun deconturi de TVA într-o perioadă de 6
luni/ 2 trimestre care nu reflectă tranzacții.

*Amendamente aduse Codului Fiscal de OUG 24/2012, aplicabile de la 1 iulie 2012



Sistemul TVA la încasare

�Sistemul de plată a TVA la încasare presupune amânarea exigibilității taxei până la
momentul încasării contravalorii bunurilor livrate / serviciilor prestate. Totodată, dreptul de
deducere la beneficiarii livrărilor / prestărilor se amână până la data efectuării plății.

TVA

- de la 1 Ianuarie 2013 -

deducere la beneficiarii livrărilor / prestărilor se amână până la data efectuării plății.

�Sistemul de plată a TVA la încasare este obligatoriu atât pentru contribuabilii cu o cifră de
afaceri inferioară plafonului de 2.250.000 lei înregistrată în anul calendaristic precedent, cât
și pentru companiile nou înființate (se au în vedere doar contribuabilii cu sediul activității în
România).

�Sistemul nu se aplică în cazul contribuabililor care fac parte dintr-un grup fiscal, în cazul
livrărilor/ prestărilor către părți afiliate, și nici în cazul încasărilor totale sau parțiale prin
numerar sau al contribuabililor care depășesc plafonul anterior menționat.

* Amendamente aduse Codului Fiscal de OG 15/2012, aplicabile de la 1 ianuarie 2013

*



Sistemul TVA la încasare (continuare)

�Pentru facturile emise de contribuabilii obligați la aplicarea sistemului TVA la încasare care
nu au fost încasate în termen de maxim 90 de zile calendaristice calculate de la data emiterii 
facturii sau de la termenul legal de emitere a facturii (în cazul în care nu a fost emisă o 

TVA

- de la 1 Ianuarie 2013 -

facturii sau de la termenul legal de emitere a facturii (în cazul în care nu a fost emisă o 
factură), exigibilitatea TVA intervine în cea de a 90-a zi calendaristică de la data emiterii 
facturii sau de la termenul legal de emitere a acesteia.

�Sistemul nu se aplică pentru tranzacțiile scutite, pentru cele supuse regimurilor speciale și
nici pentru cele supuse taxării inverse. Sistemul nu se aplică nici în cazul operațiunilor
intracomunitare, al importurilor și exporturilor.

* Amendamente aduse Codului Fiscal de OG 15/2012, aplicabile de la 1 ianuarie 2013



Sistemul TVA la încasare (continuare)

� Intrarea in sistemul TVA la încasare 
� Ieșirea din sistemul TVA la încasare 

TVA

- de la 1 Ianuarie 2013 -

� Ieșirea din sistemul TVA la încasare 

�Înființarea registrului persoanelor care aplică TVA la încasare

* Amendamente aduse Codului Fiscal de OG 15/2012, aplicabile de la 1 ianuarie 2013



Facturare

�Au fost introduse norme noi privind facturarea, ce stabilesc un tratament egal pentru
facturile pe suport de hârtie și respectiv cele electronice care îndeplinesc aceleași condiții.
Astfel, orice documente sau mesaje pe suport de hârtie sau în format electronic sunt

TVA

- de la 1 Ianuarie 2013 -

Astfel, orice documente sau mesaje pe suport de hârtie sau în format electronic sunt
considerate facturi dacă îndeplinesc condițiile minime obligatorii privind facturarea.

�Facturile emise pentru operațiunile impozabile în România vor respecta regulile naționale
aplicabile, iar în cazul facturilor emise pentru operațiunile impozabile în alt Stat Membru se
vor respecta regulile aplicabile în acel Stat Membru.

�Se detaliază situațiile în care furnizorul/ prestatorul nu are obligația de a emite facturi (de
exemplu, în cazul operațiunilor scutite fără drept de deducere, în cazul serviciilor de
reîncarcare electronică a cartelelor telefonice preplătite etc.) însă el poate opta pentru
emitere.

* Amendamente aduse Codului Fiscal de OG 15/2012, aplicabile de la 1 ianuarie 2013



Facturare (continuare)

�În cazul facturilor electronice, autenticitatea originii și integritatea conținutului vor fi
garantate și prin controale de gestiune care să stabilească o legatură directă între o

TVA

- de la 1 Ianuarie 2013 -

garantate și prin controale de gestiune care să stabilească o legatură directă între o
operațiune și factura aferentă. Sistemul privind controlul de gestiune se va utiliza și în cazul
documentelor pe suport de hârtie care înlocuiesc facturile.

�Se introduc noi elemente obligatoriu de menționat în facturi.

* Amendamente aduse Codului Fiscal de OG 15/2012, aplicabile de la 1 ianuarie 2013



Prevederi 2012

Rămân  în vigoare elementele referitoare la părti, 
bunuri / servicii facturate , datarea/ numerotarea
facturilor și baza de impozitare ( lit. a-I )

Factura fiscală
Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Prevederi 2013

Ramân în vigoare elementele referitoare la părti,
bunuri / servicii facturate , datarea/ numerotarea
facturilor și baza de impozitare ( lit. a-I )

j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei
colectate, exprimate în lei, în funcţie de cotele taxei;

k) în cazul în care nu se datorează taxa, trimiterea la
dispoziţiile aplicabile din prezentul titlu sau din
Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să
rezulte că livrarea de bunuri sau prestarea de servicii
face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare
inversă;

facturilor și baza de impozitare ( lit. a-I )

j) indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate,
exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;

k) (Nou) în cazul în care factura este emisă de beneficiar
în numele şi în contul furnizorului, menţiunea «autofactură»;

l) în cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă,
trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din
Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că
livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei
scutiri;
m) (Nou) în cazul în care clientul este persoană obligată la
plata TVA, menţiunea «taxare inversă»;



Prevederi 2012

l) în cazul în care se aplică regimul special pentru
agenţiile de turism, trimiterea la art. 152^1, la art. 306
din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să

Factura fiscala
Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Prevederi 2013

n) în cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile
de turism, menţiunea «regimul marjei - agenții de turism»;

din Directiva 112 sau orice altă referinţă care să
indice faptul că a fost aplicat regimul special;

m) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale
pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de
colecţie şi antichităţi, trimiterea la art. 152^2, la art.
313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice altă
referinţă care să indice faptul că a fost aplicat unul
dintre regimurile respective;

o) dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru
bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție şi
antichităţi, una dintre mențiunile «regimul marjei - bunuri
second-hand», «regimul marjei - opere de artă» sau
«regimul marjei - obiecte de colecție şi antichităţi», după
caz;

p) (Nou) în cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data
încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de
bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea «TVA la
încasare»;



Prevederi 2012

n) o referire la alte facturi sau documente emise
anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau

Factura fiscală
Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

Prevederi 2013

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior,
anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau
documente pentru aceeaşi operaţiune.

(6) Semnarea şi ştampilarea facturilor nu sunt
obligatorii.

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior,
atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru
aceeași operațiune.

(28) Semnarea şi ştampilarea facturilor nu constituie
elemente obligatorii pe care trebuie să le conţină factura.



Bunuri lipsă

�Nu se mai auto-colectează TVA pentru bunurile lipsă din gestiune, distruse, pierdute ori
furate, perisabilități, și nici pentru bunurile de natura stocurilor degradate calitativ.

TVA

- de la 1 Ianuarie 2013 -

furate, perisabilități, și nici pentru bunurile de natura stocurilor degradate calitativ.

�Se prevede că dacă sunt îndeplinite anumite condiții se va ajusta TVA aferentă achiziției de
bunuri de natura celor menționate mai sus. Aceste condiții vor fi reglementate prin normele
de aplicare ale Codului fiscal.

* Amendamente aduse Codului Fiscal de OG 15/2012, aplicabile de la 1 ianuarie 2013



Comerț intracomunitar
�Avansurile încasate / plătite aferente livrărilor / achizițiilor intracomunitare nu se mai 
declară în decontul de TVA, și nici în declarația recapitulativă.

Servicii de închiriere vehicule

TVA

- de la 1 Ianuarie 2013 -

Servicii de închiriere vehicule
� Serviciile de închiriere pe termen lung a mijloacelor de transport, inclusiv serviciile de 
leasing, prestate către persoane neimpozabile (cum ar fi persoanele fizice) vor fi impozitate 
acolo unde beneficiarul este stabilit sau își are domiciliul ori reședința obisnuită.

Cursul de schimb
�Se prevede posibilitatea utilizării cursului de schimb publicat de Banca Centrală
Europeană, în cazul în care baza de impozitare este exprimată în valută. În cazul utilizării 
cursului de schimb publicat de BCE, conversia între monede altele decât euro se realizează
prin intermediul cursului de schimb al euro pentru fiecare dintre monede 

* Amendamente aduse Codului Fiscal de OG 15/2012, aplicabile de la 1 ianuarie 2013



Elemente de procedură fiscală

� Sunt aduse clarificări cu privire la data depunerii declaraţiilor fiscale prin mijloace
electronice de trasmitere la distanţă. Astfel, se precizează că, în cazul declaraţiei
nevalidate de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, data depuneriiacesteia se
consideră data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic. Mai mult, în cazul
declaraţiei fiscale depusă în termenul legal, dar nevalidată de sistem ca urmare adeclaraţiei fiscale depusă în termenul legal, dar nevalidată de sistem ca urmare a
detectării unor erori în completarea acesteia, data depunerii se consideră data
mesajului electronic transmis iniţial, dacă contribuabilul depune o declaraţie validă
până în ultima zi lucrătoare a aceleiaşi luni.

� Începând cu data de 1 noiembrie 2012, în cazul obligaţiilor fiscale de plată stabilite
de organele de inspecţie fiscală, precum şi a amenzilor de orice fel, se stinge cu
prioritate obligaţia fiscală sau amenda aleasă de contribuabil.

� Sunt introduse prevederi privind suspendarea executării silite în cazul depunerii unei
scrisori de garanţie bancară.



Modificări recente în zona contabilității
� Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1118/2012 privind modificarea şi completarea

Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009,
publicat în Monitorul Oficial nr. 603 din 22 august 2012

� Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile� Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societățile
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial nr. 424/
26 iunie 2012

� Ordin nr. 1286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale
căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată , publicat în
Monitorul Oficial nr. 687/04 octombrie 2012
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