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principalele prevederi: 
 
 Modificări și complet
 -Definiţiile prevăzute
prezentelor reglementări
Veniturile corespunzătoare
specificul activităţii desfăş
 -În înţelesul alin. (5)
utilizarea sau vânzarea sa prestabilit
terminată, chiar dacă unele lucr
Dacă mai sunt de realizat doar modific
conform specificaţiilor cump
încheiată cea mai mare parte a activit
NOTĂ: alin.5 al pct.80:
sunt incluse în costurile de produc
de producţie. În costurile îndator
finanţarea achiziţiei, construc
 -Capitalul social prezentat în situa
înregistrat la oficiul registrului comer
 
 Modificări și complet
 În cazul scoaterii
evidenţiate distinct veniturile
vânzarea imobilizărilor necorporale
reprezentând valoarea neamortizat
active şi alte operaţiuni 
 În această situaţie, eventualele
corespunzător la venituri
a investiţiilor imobiliare ş
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Oficial nr. 28/10.01.2022  a fost publicat OMF 1.592
completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor

completări ale OMFP 1802/2014: 
ăzute la pct. 8 din OMFP 1802/2014 sunt utilizate
ri contabile, şi nu în contextul altor acte normative.

toare cifrei de afaceri se determină de către entitate
ăşurate, potrivit legii. 

elesul alin. (5) al punctului 80, un activ este în mod normal preg
utilizarea sau vânzarea sa prestabilită atunci când construcţia fizică a activului este 

 unele lucrări administrative de rutină pot continua înc
 mai sunt de realizat doar modificări minore, cum ar fi decorarea interioar

iilor cumpărătorului sau utilizatorului, atunci se consider
 cea mai mare parte a activităţilor." 

: ”Costurile îndatorării atribuibile activelor cu ciclu lung de fabrica
sunt incluse în costurile de producţie ale acestora, în măsura în care sunt legate de perioada 

ie. În costurile îndatorării se include dobânda la capitalul împrumutat pentru 
iei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabrica

Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie s
înregistrat la oficiul registrului comerţului. 

completări ale OMFP 2844/2016: 
scoaterii din evidenţă a unei imobilizări necorporale sau

veniturile generate de această operaţiune (contul 7583
necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital»),
neamortizată a imobilizării (contul 6583 «Cheltuieli
de capital») şi alte cheltuieli legate de cedarea 

eventualele ajustări pentru depreciere constituite anterior
venituri (contul 7813 «Venituri din ajustări pentru deprecierea

şi a activelor biologice productive evaluate la cost»)

personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

1.592/2021pentru 
operatorilor economici , cu 
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normative. 
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, un activ este în mod normal pregătit pentru 
 a activului este 

 pot continua încă.  
minore, cum ar fi decorarea interioară a unei clădiri 

torului sau utilizatorului, atunci se consideră că a fost 

activelor cu ciclu lung de fabricaţie 
sura în care sunt legate de perioada 
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iei de active cu ciclu lung de fabricaţie”. 

iile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel 

sau corporale sunt 
7583 «Venituri din 
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