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BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ
DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 17 decembrie 2007
de modificare a Deciziei BCE/2006/17 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene
(BCE/2007/21)
(2008/121/CE)
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

DECIDE:

Articolul 1

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor
Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 26.2,

Modificări
Decizia BCE/2006/17 se modifică după cum urmează:

întrucât:
1. Se introduce următorul articol 10a:
(1)

(2)

Decizia BCE/2006/17 din 10 noiembrie 2006 privind
conturile anuale ale Băncii Centrale Europene (1) (BCE)
nu conține norme specifice privind capitalizarea
costurilor aferente achiziției de active necorporale. Din
motive de claritate, este oportună introducerea unei
norme care să specifice practica curentă.

Articolul 14 alineatul (2) din Orientarea BCE/2007/2 din
26 aprilie 2007 privind sistemul transeuropean automat
de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real
(TARGET2) (2) prevede că sistemul TARGET2 înlocuiește
actualul sistem TARGET. Băncile centrale naționale (BCN)
ale statelor membre care au adoptat moneda euro
(denumite în continuare „state membre participante”)
migrează către TARGET2 în conformitate cu calendarul
precizat la articolul 13 din Orientarea BCE/2007/2. În
plus, anumite BCN ale statelor membre care nu au
adoptat moneda euro se conectează la TARGET2 pe
baza unui acord separat încheiat cu BCE și BCN ale
statelor membre participante. Din acest motiv, este
necesară modificarea referirilor la „TARGET” din Decizia
BCE/2006/17,

(1) JO L 348, 11.12.2006, p. 38.
(2) JO L 237, 8.9.2007, p. 1.

„Articolul 10a
Instrumente sintetice
Tratamentul contabil al instrumentelor sintetice se aplică în
conformitate cu articolul 9a din Orientarea BCE/2006/16.”
2. Anexa I la Decizia BCE/2006/17 se modifică în conformitate
cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Dispoziție finală
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.
Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 decembrie 2007.
Președintele BCE
Jean-Claude TRICHET
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ANEXĂ
Anexa I la Decizia BCE/2006/17 se modifică după cum urmează:
1. În tabelul intitulat „Activ”, la postul de bilanț 11.2 („Imobilizări corporale și necorporale”), la sfârșitul coloanei
intitulate „Principiu de evaluare” se adaugă următoarea propoziție:
„Costul activelor necorporale cuprinde prețul corespunzător achiziției activului necorporal. Alte costuri directe sau
indirecte se trec pe cheltuieli.”
2. Termenul „TARGET” se înlocuiește cu termenii „TARGET/TARGET2” în următoarele prevederi:
(a) în tabelul intitulat „Activ”, la postul de bilanț 9.3; și
(b) în tabelul intitulat „Pasiv”, la posturile de bilanț 6 și 10.2.
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