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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Acordarea unui împrumut și ulterior transformarea acestuia în
capital social.
 Mobilier în curs de aprovizionare, utilizarea contului 224.
 Rezerva legală – analiză comparată prevederi din Legea nr. 31/1990
privind societățile cu prevederi din Codul fiscal. Monografie
contabilă.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă stocurile din punctul de vedere al OMFP nr. 3055/2009
privind contabilitatea?
 Ce reprezintă cheltuielile ulterioare în legătură cu activele
imobilizate?
 Achiziția unui lingou de aur de la o bancă comercială.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Răspunerea personală a administratorilor și directorilor pentru
falimentul unei societăți ce nu și-a achitat impozitele.
 Ce valoare au accizele pentru achizițiile intracomunitare de cafea?
 Până la ce dată trebuie să depună persoanele fizice ce desfășoară
activități independente, declarația de venit?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Accesul la stagiu de 3 ani pentru obținerea autorizației de expert
contabil.

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. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare.
 Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice nr. 698/2014 pentru stabilirea valorii
nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al
anului 2014.
 Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice nr. 699/2014 privind stabilirea valorii
sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de
creşă pentru semestrul I al anului 2014.
 OMFP nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind
aplicarea unitară a prevederilor art. 18 „Pensii“ al Convenţiei
dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi
pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor
din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale
obţinute din România de un rezident al Canadei.
 OMFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru
aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de
evidenţă a plăţii.
 OMFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitanţă
pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii“, cod
14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de
stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.
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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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