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Conferința Evaluarea pentru raportare financiară și
pentru Impozitare – 24 februarie 2022

Știri

◾
Conferința Evaluarea
pentru raportare financiară
și pentru Impozitare – 24
februarie 2022

◾
Oficiul Național de
Prevenire și Combatere a

Conferința „Evaluarea pentru raportare financiară și impozitare” s-a
desfășurat live, pe pagina resurse.anevar.ro, în data de 24 februarie 2022.

Spălării Banilor a publicat
Ghidul de identificare a
beneficiarilor reali

◾
Înregistrarea în SPV –
obligatorie, începând cu 1

În deschiderea conferinței au luat cuvântul:
Constantin-Ilie APRODU - Vicepreședinte
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

martie 2022

◾
Instruire a membrilor
ANEVAR inițiată de Oficiul

Oficiul

Național

de

Cosmin NICULA – Vicepreședinte Curtea de Conturi a României

Național de Prevenire și
Combatere a Spălării
Banilor

Speakerii din prima parte au fost:

◾
Standardele de
evaluare a bunurilor, ediția

Dana ABABEI – Preşedinte ANEVAR 2018-2019 | Director general
CMF CONSULTING S.A.

2022 – la vânzare în
magazinul virtual IROVAL

◾
Donează - prin
Formularul 230 - pentru

Sorin PETRE - Președinte
PricewaterhouseCoopers

Fundația „Apreciază Viața!”

ANEVAR

2020-2021|

Partner

Rodica HĂȘMĂȘAN - Membru al Comisiei de Etică a ANEVAR |
Partener Veridio S.R.L.

Poziția oficială ANEVAR

Ileana GUŢU - Membru al Comisiei de Verificare și Monitorizare a
ANEVAR | Partener Asociat EY

Newsletter-ul și în
spațiul oficial ANEVAR
de social media

Ultima parte a conferinței a fost dedicată unei dezbateri cu privire la
provocările PNRR privind impozitarea proprietăților - perspectiva
evaluatorilor, la care au participat:
Radu TIMBUȘ – Președinte ANEVAR | Director EVAL TRANSILVANIA
CONSULTING S.R.L.
Adrian VASCU – Preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare
profesională | Președinte ANEVAR 2014-2015 | Senior Partner
VERIDIO S.R.L.
Adrian POPA BOCHIȘ - Prim-vicepreședinte ANEVAR | Senior
Partner, COO Darian DRS S.A.
Anuţa STAN - Director General FAIRVALUE CONSULTING SRL
Sorana Adina CRIȘAN - Preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de
standarde ANEVAR | Senior Manager Departament Evaluare KPMG
Advisory

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor a publicat Ghidul de identificare a
beneficiarilor reali

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a postat pe siteul său Ghidul de identificare a beneficiarilor reali. Îl puteți accesa de aici:
http://www.onpcsb.ro/2022/ghid%20beneficiar%20real%2009.02.%20final.pdf

Înregistrarea în SPV – obligatorie, începând cu 1 martie
2022

Începând cu data de 1 martie 2022 a fost introdusă obligativitatea transmiterii
organului fiscal central a cererilor, înscrisurilor sau a altor documente prin
intermediul Spațiului Privat Virtual.
Detalii aici:
https://static.anaf.ro/static/3/Anaf/20220209161616_inrolarespv.pdf

Instruire a membrilor ANEVAR inițiată de Oficiul
Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a stabilit
datele de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor pentru
evaluatorii autorizați.
Sesiunile de instruire sunt gratuite, vor avea loc online în datele de 4 aprilie
2022, 4 iulie 2022 și 3 octombrie 2022.

Standardele de evaluare a bunurilor, ediția 2022 – la
vânzare în magazinul virtual IROVAL

Noua ediție a Standardelor de evaluare a bunurilor, ediția 2022, în vigoare
începând cu data de 31 decembrie 2021, poate fi achiziționată acum în
format fizic din magazinul nostru virtual: magazin.iroval.ro, de aici.
Noul standard dedicat evaluării stocurilor – SEV 620 Stocuri (IVS 230)
reprezintă principala modificare a acestei ediții, însă tot ce este nou introdus
poate fi identificat cu ușurință în materialul Modificări ale Standardelor de
evaluare a bunurilor, ediția 2022 , față de Standardele de evaluare a
bunurilor, ediția 2020, inclusiv în Glosar. Vă recomandăm să parcurgeți cu
atenție întregul material.
În România, aplicarea Standardelor de evaluare a bunurilor, adoptate de
ANEVAR, este obligatorie în desfăşurarea activităţii de evaluare, în
conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 24/2011 privind unele
măsuri în domeniul evaluării bunurilor , cu modificările și completările
ulterioare.
Din ediția de față a colecției de standarde face parte și Codul de etică al
profesiei de evaluator autorizat, aprobat prin HCN nr. 1/2012.

Donează - prin Formularul 230 - pentru Fundația
„Apreciază Viața!”

Fundaţia „Apreciază Viaţa!” desfăşoară activităţi filantropice în folosul
membrilor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România şi al
familiilor acestora. Activitățile constau în principal în a acorda ajutor umanitar
acestora, în situații dificile extraordinare.
Ne puteți sprijini redirecționând o parte din impozitul pe venit până la data de
25 mai 2022.
Descarcă Formularul 230 precompletat parțial cu un click!
Mai multe detalii, aici.

Newsletter-ul și în spațiul oficial ANEVAR de social media

Citiți Newsletter-ul nostru și în paginile oficiale ale ANEVAR de
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram și YouTube. Conectați-vă cu
noi prin intermediul celor patru 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

Informatii de contact ANEVAR

Despre Newsletter

Sediul central

Newsletter-ul ANEVAR este o publicatie lunara

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

in care va prezentam articole din domeniul

Telefon:

+4 021 315 6564

+4 021 315 6505

Fax:

+4 021 311 1340

E-mail:

anevar@anevar.ro

Program:

Luni - Joi: 09:00 - 17:30

evaluarilor si noutati despre organizatia noastra.
Daca doriti sa nu mai primiti acest newsletter, va
rugam sa urmati instructiunile din pagina dupa
ce dati click pe cuvantul DEZABONARE.

Vineri: 09:00 - 15:00
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

