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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Utilizarea contului 129 „Repartizarea profitului” pentru constituirea
rezervei legale.
 Pierdere din casierie cauzată de o bancnotă falsificată.
 Pierderi din materiale aflate la terți.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Reducerile comerciale primite de la un furnizor din Comunitate
ulterior achiziției intracomunitare se declară în declarația
INTRASTAT?
 Ce reprezintă entitățile de interes public, conform Legii nr. 82/1991
privind contabilitatea?
 Când este ultima zi de depunere a situațiilor financiare aferente
anului 2013?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Neînregistrarea în costul cu mărfurile a cheltuielilor cu taxele vamale
și cu transportul extern. Ce implicații fiscale există?
 Ce documente sunt necesare pentru a justifica o livrare
intracomunitară de bunuri scutită de TVA?
 Ce impozit datorează o persoană fizică pentru vânzarea unui
apartament proprietate personală?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Vreau să devin expert contabil – accesul la stagiu.

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:
 HG nr. 421 din 20 Mai 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0384 din 23 mai 2014 - hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 421/2014 modifică normele de aplicare pentru Codul
fiscal și cuprinde următoarele secțiuni:
a) norme de aplicare pentru calculul și declararea impozitului
asupra construcțiilor în procent de 1,5%, cu termen de
declarare 25 mai:
b) mai multe exemple de calcul privind scutirea la plată pentru
profitul reinvestit, reglementări aplicabile începând cu 01 iulie
2014;
c) câteva aspecte privind valoarea fiscală a activelor supuse
reevaluării pentru contribuabilii ce aplică reglementări
contabile conforme cu IFRS;
d) câteva modificări privind marcarea și colorarea motorinei,
analizate din punctul de vedere al accizelor.
II. Din punctul de vedere al impozitului pe construcții, legiuitorul
detaliază câteva aspecte punctuale cu privire la sume aflate în
sfera impozitului, inclusiv unele corecții privind neconcordanțe
între evidența contabilă și valoarea declarată la Direcția de impozite
și taxe locale.
III. Sunt în sfera impozitului pe construcții, activele aflate în
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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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