
f 9/2010

Curierul 
fi scalC

CUPRINS

Info Curier

Legislaţia fi scal-contabilă publicată în Monitorul Ofi cial al 
României în perioada 10 august - 20 septembrie 2010 ............... 2
Calendarul obligaţiilor fi scale aferente lunilor septembrie 
şi octombrie ................................................................................. 5

Dialoguri

Despre fi scalitatea activităţilor profesionale … cu Gheorghe 
Piperea ........................................................................................ 9

Young IFA Network

Emilian Miricescu
Tratamentul fi scal al câştigurilor obţinute de o persoană 
fi zică din transferul titlurilor de valoare? .................................... 11

Impozite directe

Dan Schwartz
Articolul III din O.U.G. nr. 58/2010 – o poveste care pare 
a nu avea sfârşit… ..................................................................... 13

Impozitarea sportivilor

Sorin Biban
Despre impozitarea sportivilor profesionişti – sau unde 
poate duce lipsa de corelare a prevederilor legislative .............. 15

Impozite indirecte

Radu Rafi roiu
TVA la vânzarea clădirilor dezafectate ...................................... 17
Narcis Găvan
Noutăţi în legislaţia naţională privind accizele ........................... 18
Ramona Trusculescu
Stimularea vânzărilor şi TVA ...................................................... 19

Contabilitate

Maria Bădoi
Tratamentul contabil şi fi scal aplicabil stocurilor în România 
şi în Uniunea Europeană ........................................................... 21

Dreptul afacerilor

Horaţiu Sasu
Cheltuielile de formare profesională – slalom printre 
legi fi scale şi nefi scale ............................................................... 23
Gabriel Sârbu, Ioana Cârtiţe
Contribuţia privind fondul de mediu în contextul 
mecanismelor economice europene .......................................... 26
Daniela Lungu, Larisa Popoviciu
Aspecte juridice şi fi scale privind retragerea unor 
asociaţi dintr-o societate ............................................................ 30
Stela Andrei
Activităţi independente versus activităţi dependente ................. 33
Luiza Neagu
Adoptarea monedei unice europene de către România ............ 34

Procedură fiscală

Mihai Brăgaru
Modifi cările aduse Codului de procedură fi scală prin 
O.U.G. nr. 39/2001 şi O.U.G. nr. 54/2010 .................................. 37
Adriana Ion
Prescripţia dreptului la acţiune al creditorilor în raporturile 
comerciale – regimul juridic, fi scal şi contabil  ........................... 40
Dr. Ioana Maria Costea
Consideraţii privind contestarea actelor administrativ-fi scale 
în lipsa unei soluţii la procedura prealabilă obligatorie .............. 43

Jurisprudenţă fiscală

Dr. Emanuel Albu 
Jurisprudenţă fi scală naţională .................................................. 48
Cosmin Flavius Costaş
Jurisprudenţa fi scală a Curţii de Justiţie Europene ................... 51

Ghid fiscal .............................................................................53




