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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă pentru o croitorie ce realizează îmbrăcăminte
numai cu materialele clienților.
 Monografie contabilă privind achiziţia de la furnizor a unor mărfuri
fără factură cu emiterea facturii în data de 15 a lunii următoare.
 Vânzarea unui teren pe care se află o construcție în curs de execuție.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Încasări de la persoane fizice direct în contul de la bancă.
 În ce cont contabil trebuie înregistrate livrările de bunuri și prestările
de servicii efectuate către societăți afiliate?
 Este obligatorie funcția de cenzor pentru depunerea situațiilor
financiare la o organizație fără scop patrimonial?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Care sunt principalele 7 situații când un contribuabil român
beneficiază de scutirea la plată a impozitului pe teren?
 Ce acciză se regăsește în valoarea unui litru de benzină ce are prețul
de vânzare de 6,5 lei inclusiv TVA?
 Ce reprezintă un sediu permanent? Are acesta personalitate juridică?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cum obținem „Certificatul privind atestarea plăţii taxei pe valoarea
adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de
transport“ şi „Certificatul de scutire de TVA când aceasta nu se
datorează“?

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. 537 din 26 Iunie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0512 din 09 iulie 2014 - Hotărâre privind condiţiile, procedura
şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor
reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi
nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept
combustibil pentru motor
 Legea nr. 97 din 04 Iulie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0506 din 08 iulie 2014 - Lege privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri
 Ordin ANAF nr. 1420 din 11 Iunie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0508 din 08 iulie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub
acoperirea carnetelor TIR
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin HG nr. 537/2014 se reglementeză modul de restituire a
accizei suplimentare pentru motorina consumată de
transportatori. Potrivit art. 160 din Codul fiscal, unele categorii de
transportatori beneficiază de restituirea unei accize achitate la
motorină in valoare de 40 Euro pentru 1000 de litrii. Hotărârea
adoptă un buget de 3.021.600.000 lei pentru aceste restituiri de
accize ce se poate utiliza până în data de 31 mai 2019.
II. Prima secțiune a acestei hotărâri definește persoanele
eligibile pentru restituirea acestei accize, cum ar fi transportatorii
rutieri de marfă licențiați fie în România, fie în alte state membre,
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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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