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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Vânzări de bunuri prin comis-voiajori. Nedecontarea unei încasări de
către salariatul casier.
 Înregistrare taxă pentru emisii în atmosferă aferentă anilor anteriori,
stabilită de un control de la Autoritatea Fondului de Mediu.
 Înregistrare factură abonament revistă Prietenii Contabilității.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Eliminarea din balanța contabilă a creațelor prescrise. Proceduri
minime.
 Când se recunoaște un venit din vânzarea unor bunuri cu plata în
rate, conform OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea?
 Ce reprezintă credibilitatea unei detalieri a procedurilor contabile
aplicate de o entitate, regăsite în Notele explicative la situațiile
financiare?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Se necesită aplicarea pro-ratei TVA de către o societate ce are ca
activitate transportul internațional de persoane?
 În ce condiții se poate deduce TVA de la achizițiile de băuturi
alcoolice și tutun?
 Pentru ce mijloace de transport nu se datorează taxă către Direcția
de impozite și taxe locale? Ce categorie prezintă relevanță?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Ce act normativ reglementează contabilitatea în partidă simplă?
Câteva elemente despre conducerea contabilității în partidă simplă.

V. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul
financiar contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.
 Hotărâre CAFR nr. 24/2014 privind aprobarea Procedurilor de
organizare a cursului şi a testului de verificare a cunoştinţelor
privind auditarea operaţiunilor finanţate din fonduri europene
şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori, pentru
auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari
din România.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea 346/2004 reglementează câteva facilități adresate
intreprinderilor mici și mijlocii și amintim câteva beneficii ale
acestora, astfel:
 beneficiază de reducerea la jumătate a garanțiilor de
participare și a garanțiilor de bună execuție în cadrul
procedurilor de achiziții publice;
 beneficiază de o procedură mai ușoară în cazul accesării de
fonduri externe nerambursabile;
 cel puțin la nivel declarativ și legislativ, un număr de 12
programe de finanțare sunt anunțate ca realizabile de către
autorități, la care pot accesa și intreprinderile mici și mijlocii.
II. Legea nr. 62/2014 extinde categoria de intreprinderi mici și
mijlocii orice formă de organizare a unei activităţi economice,
autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie,
comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în
condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea
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 Cum mă abonez?
1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii
Contabilității și cereți un formular de contract, moment în care
puteți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.
2. Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.itva.ro sau
prin click aici!
3. Trimiteți un email la adresa office@itva.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
 E-mail la: office@itva.ro
 Fax: 0311.043.869
 Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa: Str.
Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București,
cod poștal 051414.

 Echipa redacțională Prietenii Contabilității








Manager produs:
Manager Calitate:
Manager Marketing:
Manager IT:
Consilier contabilitate:
Consultant afaceri:
Consultant fiscal:

Adrian Bența
Mihaela Bența
Arsene Emilia
Radu Florin
Bădoi Maria
Horațiu Sasu
Dragoș Pătroi

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele
numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795
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