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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie închirieri rochii de mireasă.
 Achiziție intracomunitară de mărfuri. Plus la recepție. Vânzarea
stocului către terți.
 Linie de credit pe termen scurt utilizată pentru plata furnizorilor și
impozitelor.

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

 Ce temei normativ reglementează costul standard? Ce elemente
trebuie să urmărim în acest caz ?
 Ce evenimente economice sunt considerate evenimente curente ale
activităţii şi ce evenimente sunt considerate extraordinare?
 Mecanismul principiului prevalenţei economicului asupra formei
juridice.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Subvenţiile pentru angajarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani
sunt venituri impozabile pentru societate? Reactualizare 2014.
 În ce condiții o societate comercială poate să aibă perioada fiscală
trimestrul pentru TVA? Ce declarație trebuie depusă?
 Deducerea pierderii fiscale din anii anteriori la calculul impozitului pe
profit din exerciţiul curent.

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

 Cine are dreptul să înregistreze amortizarea pentru activele
imobilizate corporale achiziționate în baza unor contracte de leasing?

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. 936 din 16 Iulie 2014 publicat în Monitorul Oficial nr.
0540 din 21 iulie 2014 - Ordin pentru aprobarea Sistemului de
raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 936/2014 reglementează modul de depunere a
raportărilor contabile cu data de 30 iunie 2014 și are în sfera de
aplicare agenții economici ce conduc contabilitatea conform OMFP
nr. 3055/2009 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene.
II. Ordinul reglementează depunerea raportărilor cu dată de 30
iunie 2014 și de către operatorii economici ce conduc
contabilitatea conform Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS), reglementate în România prin OMFP nr. 1286/2012,
cu modificări ulterioare. Raportările semestriale cu dată de 30 iunie
2014 se depun până pe data de luni 18 august 2014 inclusiv.
III. Operatorii economici ce au înregistrat în exercițiul financiar
precedent o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei sunt scutiți de
depunerea raportărilor semestriale, iar determinarea încadrării la
acest plafon al cifrei de afaceri se va face ținând cont de indicatorii
consemnați în situațiile financiare anuale ale exercițiului anterior,
respectiv în balanța de verificare de la finele exercițiului precedent.
IV. Nu depun raportări semestriale nici următoarele categorii de
entități:
 entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării
și până la data de 30 iunie 2014;
 entitățile care în tot semestrul I din anul 2014 s-au aflat în
inactivitate temporară;
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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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