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CONTABILITATEA DEPRECIERII MIJLOACELOR FIXE
ÎN VIZIUNE NAŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ
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Obiectivul acestui studiu este de a examina şi compara modul de recunoaştere, contabilizare şi raportare financiară a
pierderii de depreciere a mijloacelor fixe din perspectiva Standardelor Naţionale de Contabilitate şi în comparaţie cu
prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. În acest sens, pentru început au fost expuse prevederile
SNC „Deprecierea activelor” cu privire la deprecierea mijloacelor fixe, avându-se în vedere cele mai importante etape
ale ciclului contabil – recunoaşterea, evaluarea, înregistrarea în conturi şi prezentarea în situaţiile financiare. Apoi, a
fost urmărită prezenţa acestor etape în deprecierea mijloacelor fixe din perspectiva IAS 36 „Deprecierea activelor”, cu
identificarea similitudinilor şi neconcordanţelor.
Cuvinte-cheie: contabilitate, pierdere de depreciere, valoare contabilă, valoarea justă minus costurile vânzării,
valoare recuperabilă, valoare de utilizare.
ACCOUNTING OF DEPRECIATION OF FIXED ASSETS IN NATIONAL
AND INTERNATIONAL TERMS
The objective of this study is to examine and compare the accounting and financial reporting of fixed assets
impairment from the perspective of the National Accounting Standards and the International Financial Reporting
Standards. In this respect, initially we exposed the provisions of NAS "Impairment of Assets" referring to fixed assets
in view of the most important steps in the accounting cycle - recognition, measurement, recording and presentation in
the financial statements. Then these steps and their presence were followed and reviewed based on the terms of IAS 36
"Impairment of Assets" regarding fixed assets, identifying the similarities and discrepancies.
Keywords: accounting, impairment loss, the carrying amount, the fair value less costs to sell recoverable value, use value.
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