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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Înregistrarea cheltuielilor cu închirierea unui spațiu. Emiterea facturii
la data plății.
 Vânzarea unor stingătoare de incendiu.
 Plată eronată ca urmare a unei fraude electronice – situație reală.

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

 Tratamentul contabil al timbrului de mediu pentru achiziția de
autoturisme.
 Indemnizația pentru delegarea de la punctul de lucru al societății la
sediul principal.
 Durata de amortizare a unei construcții edificate în 1980.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Cotizație anuală achitată la o organizație fără scop patrimonial –
deducere la calculul impozitului pe profit.
 Care sunt principalele situații pentru care nerezidenții datorează
impozit în România?
 Ce impozite și ce declarații se depun pentru dividende plătite către o
persoană fizică rezidentă?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Accesul la stagiul de expert contabil organizat în anul 2014.

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:
 OpANAF nr. 1731/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 489
din 01 iulie 2014 – ordin pentru aprobarea modelelor unor
formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru
diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici
din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscalbugetare.
 OpANAF nr. 1742/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 489
din 01 iulie 2014 – ordin pentru modificarea Ordinului
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor
siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 1731/2014 adoptă formularele pentru punerea în
aplicare a OUG nr. 25/2014 cu privire la diminuarea arieratelor
bugetare înregistrate de operatorii economici din industria de
apărare. Astfel, vom detalia măsurile ordonanței de urgență pentru
care au fost adoptate formularele.
II. Pentru un număr de 15 societăți cu capital de stat din
domeniul apărării naționale fie se anulează obligațiile restante
datorate la ANAF, fie se convertesc în acțiuni obligațiile datorate la
buget.
 Practic, se efectuează o majorare a capitalului social deținut de
stat prin conversia datoriilor bugetare în acțiuni.
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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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