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Conferința „Evaluarea activelor complexe” – 11
Noiembrie 2020, ONLINE
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Conferinţa „Evaluarea activelor complexe" a putut fi urmărită în pagina
web resurse.anevar.ro, în secțiunea Vizionare evenimente, în data de 11
noiembrie 2020.
Speakerii conferinţei au fost:
Sorin
PETRE
Președinte
ANEVAR
|
Partner
PricewaterhouseCoopers
Gheorghe BĂDESCU - Preşedinte ANEVAR 1992-2001 | FRICS,
REV | Fondator CMF Consulting S.A.
Adrian VASCU - Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner
VERIDIO S.R.L.
Daniel MANAŢE - Preşedinte ANEVAR 2016-2017
Mihail BOJINCĂ - Președinte ANEVAR 2004-2005 | Membru în
Comisia de Etică și Disciplină ANEVAR
Mihaela KOCSIS - Autor Program Kost Plus
Temele dezbătute în cadrul acestui eveniment au fost:
Evaluarea în contextul reorganizării și restructurării
Evaluarea activelor din sectorul de producţie - energie electrică din
surse regenerabile
Evaluarea francizei
Valoarea impozabilă la clădirile de tip hoteluri și pensiuni
Evaluarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate - discuţii
procedurale
Mai multe informații găsiți aici.

Rezultatele Examenului de atribuire a calității de
membru stagiar

Examenul s-a desfășurat online, în conformitate cu Regulamentul de
organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, aprobat
prin Hotărârea Consiliului director nr. 40/2015, modificată prin HCD nr.
67/2017, HCD 52/2018 și prin HCD 62/2020.
Rezultatele sunt disponibile aici.

Modificare a Codului Fiscal cu privire la calculul
impozitului pentru clădirile cu destinație mixtă aflate
în proprietatea persoanelor fizice

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 241/2020 pentru modificarea
alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
La articolul 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu
modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins, publicat in Monitorul Oficial, Partea 1, nr. 1041 din 6
noiembrie 2020: https://lege5.ro/Gratuit/gm4tcmjsgu3a/legea-nr-241-2020pentru-modificarea-alin-1-al-art-459-din-legea-nr-227-2015-privind-codulfiscal?d=2020-11-09.

Conferințele noastre se desfășoară în această
perioadă exclusiv online
Evenimentele profesionale organizate de ANEVAR în această perioadă au
loc online. Urmărește tutorialul de mai jos pentru a descoperi cum poți
participa parcurgând doar 5 pași!

EVENIMENTE VIITOARE

Întâlnirea Membrilor ANEVAR:
Retrospective/Perspective – 16 Decembrie 2020,
ONLINE

În data de 16 Decembrie 2020, ora 16.00, în spațiul virtual, vă invităm la
Întâlnirea Membrilor ANEVAR, eveniment ce va marca încheierea unui
an cu provocări și schimbări majore pe toate planurile. Vom încerca, de
asemenea, să introducem noul an 2021 prin câteva idei despre care ar
putea fi perspectivele în domeniul nostru de activitate, cu datele și
informațiile de la acest moment.
Fiți alături de noi și de colegi, în data de 16 decembrie!

POZIȚIA OFICIALĂ ANEVAR

Punctele de vedere oficiale ale Asociației cu privire la diverse
aspecte ce vizează profesia de evaluator pot fi consultate aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media

Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de
Facebook, Twitter și LinkedIn. Conectați-vă cu noi prin intermediul
celor trei conturi de social media și veți primi în timp real toate
informațiile despre evenimentele și activitățile Asociației!
Ne găsiți aici:
https://www.facebook.com/ANEVAR.oficial
https://twitter.com/AnevarRomania
https://www.linkedin.com/company/anevar
https://www.instagram.com/anevar_ro
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Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie

Str. Scarlatescu nr. 7, sector 1, Bucuresti, 011158

lunara in care va prezentam articole din
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DEZABONARE.

organizatia noastra.
Daca doriti sa nu mai primiti acest
newsletter, va rugam sa urmati instructiunile

Pentru informatii de contact privind filialele asociatiei, va rugam sa vizitati siteul nostru.

Despre ANEVAR
Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania a luat fiinta, in anul 2011, in baza Ordonantei Guvernului Romaniei nr.
24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, ca organizatie
profesionala de utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati in conditiile stabilite de acest act
normativ. Asociatia este autoritatea competenta care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de
evaluator autorizat in Romania si reprezinta interesele profesiei de evaluator autorizat la nivel national si international.
In prezent asociatia numara peste 4300 membri titulari si 350 de membri corporativi si isi desfasoara activitatea atat la nivel
sediului sau central din municipiul Bucuresti cat si la nivelul celor opt filiale din teritoriu.
Pentru informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul nostru www.anevar.ro

