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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă refacturare materiale consumabile.
 Cheltuieli aferente exercițiului anterior constatate de instanța de
judecată.
 Achiziția unui cerb carpatin de către o pensiune turistică.

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

 Deschiderea unui nou exercițiu. Cum alocăm numerele
documentelor?
 Când se întocmește Registrul inventar? Ce sancțiune se aplică pentru
neîntocmirea acestuia?
 Care sunt cele trei metode utilizate în evidența contabilă analitică a
stocurilor, permise de lege?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Care sunt deducerile personale de care poate beneficia o persoană
angajată în baza unui contract de muncă?
 Care este formula corectă de calcul a rezervei legale deductibile la
calculul impozitului pe profit?
 Cu ce cotă de TVA se vor factura manualele școlare, ziarele, cărțile,
revistele și publicațiile?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Ce se înțelege prin servicii medicale scutite de TVA, din punctul de
vedere al Codului fiscal?

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:
 OUG nr. 36 din 11 Iunie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0431 din 12 iunie 2014 - Ordonanţă de urgenţă privind
modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 OUG nr. 34 din 04 Iunie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0427 din 11 iunie 2014 - Ordonanţă de urgenţă privind
drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu
profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin OUG nr. 36/2014 se aduc câteva modificări ușoare Legii
nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter
ocazional desfăşurate de zilieri, ce vor fi aplicabile începând cu
data de 17 iunie 2014.
II. Instituţiile publice nu au calitatea de beneficiari pentru care
zilierul poate desfăşura activităţi necalificate cu caracter
ocazional, cu excepţia:
1. serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de
consiliile locale, cum ar fi: sere, spaţii verzi şi grădini zoologice;
2. unităţilor din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
pentru domeniile:
 hoteluri şi alte facilităţi de cazare - diviziunea 55 (tabere
organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului direct sau prin
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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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