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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă achiziţie intracomunitară mărfuri urmată de
reducere de preţ.
 Achiziţii materii prime şi materiale auxiliare. Mai multe înregistrări
din clasa 3 Stocuri.
 Constituire garanţie pentru furnizarea de servicii de internet.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;

 Cum s-a modificat în timp procedura contabilă a prescrierii unei
datorii?
 Reevaluare spaţiu aflat în conservare.
 Calitatea de document justificativ pentru bonul fiscal emis de casa de
marcat fiscală.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Reparaţii efectuate de o societate din Franţa, taxare inversă.
 În ce condiții cheltuielile cu bunurile lipsă în gestiune sunt
deductibile la calculul impozitului pe profit?
 Care sunt principalele cheltuieli considerate de lege deductibile la
calculul impozitului pe profit?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;

 Achiziţii de servicii de la furnizori din Comunitatea Europeană de
către organizaţii fără scop patrimonial neînregistrate în scopuri de
TVA.

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:
 Ordin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
nr. 211 din 29 Mai 2014 – publicat în Monitorul Oficial nr. 0420
din 06 iunie 2014 - Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei
acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a
modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special
al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează
operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
 Ordin ANAF nr. 1296 din 21 Mai 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0412 din 03 iunie 2014 - Ordin privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea
Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANPC nr. 211/2014 aprobă modelul şi conţinutul
formularelor tipizate cu regim special ale Procesului-verbal de
constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării
în activitatea de control, precum şi aprobă modelul şi conţinutul
formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de ANPC
persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale
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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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