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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Cum înregistrăm în contabilitate abonamentul la revista Prietenii
Contabilității?
 Studiu de caz: cum se amortizează cheltuielile de constituire din
punct de vedere contabil? Ce se întâmplă din punct de vedere fiscal?
 Studiu de caz: pierderea unei garanții pentru participarea la o licitație
publică. Restituirea acesteia ca urmare a deciziei instanței și
încasarea de despăgubiri.

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

 Închirierea unui birou în care se prestează servicii de consultanță.
Îndeplinește acesta condiția de sediu secundar?
 De câte tipuri sunt reducerile comerciale și pentru ce situații se
acordă?
 Ce caracteristici trebuie să îndeplinească activele pentru a fi
considerate active circulante din punct de vedere normativ?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Este necesară existența vreunei autorizații pentru a emite facturi în
format electronic?
 Utilizarea casei de marcat la închirierea tarabelor din piețe către
persoane fizice.
 Care sunt principalele aspecte cu privire la scutirea la plată a
impozitului pe profitul reinvestit în anul 2014?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Ce procedură reglementează implementarea sistemului de plăți
anticipate egale în contul impozitului pe profit?

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:
 OMFP nr. 917 din 08 Iulie 2014 publicat în Monitorul Oficial nr.
0528 din 16 iulie 2014 - Ordin privind modificarea și
completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe
valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143
alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) și art. 144^1 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2.222/2006
 Ordin ANAF nr. 1421 din 11 Iunie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0529 din 16 iulie 2014 - Ordin privind aprobarea
Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit
comunitar/ comun
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 917/2014 modifică procedura de scutire de TVA
pentru exporturi și livrări intracomunitare și se adresează în
principal persoanelor impozabile române ce efectuează livrări de
bunuri și prestări de servicii către nave de transport internațional.
II. Din punct de vedere normativ, ordinul modifică un document
des utilizat în activitatea justificării scutirii de TVA pentru livrări
intracomunitare și exporturi, respectiv OMFP nr. 2222/2006, cu
modificări ulterioare.
III. Ca reglementare cu caracter general, livrările de bunuri sau
prestările de servicii către nave ce efectuează transport
internațional, sunt scutite de TVA, conform art. 143 alin. (1) lit. h)
din Codul fiscal.
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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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