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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;

 Ce monografie contabilă este aplicabilă în cazul achiziției unei
rovignete? Analiză comparată document justificativ bon fiscal când
este imprimat codul fiscal al cumpărătorului și în lipsa acestuia.
 Creanță majorată asupra unui client. Studiu de caz.
 Monografie contabilă depozite bancare over-night.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Pentru întocmirea raportării contabile cu dată de 30 iunie 2014, este
necesar transferul soldului contului 542 “Avansuri de trezorerie”?
 Numărul mediu de salariați și numărul efectiv de salariați.
 Reevaluarea unei construcții în interiorul exercițiului financiar.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Încadrare eronată a unor modernizări de construcții la categoria
cheltuielilor cu reparațiile.
 În ce termen se prescrie dreptul autorităților fiscale de a solicita plata
unor impozite?
 Cum se determină baza de calcul a cheltuielilor de protocol?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Amnistia fiscală pentru mai multe mii de mămici.

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:
 OG nr. 12 din 31 Iulie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0586 din 6 august 2014 – ordonanță pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei
neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
 Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a
Profesiei Contabile nr. 27/2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0579 din 04 august 2014 - Decizie pentru aprobarea
Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari şi firmelor
de audit în funcţie de riscul de afectare a credibilităţii
raportărilor financiare
 OpANAF nr. 2323/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 0581
din 04 august 2014 - Ordin pentru aprobarea normelor
tehnice privind procedura de întocmire a formalităților vamale
pentru trimiterile transportate prin serviiciile de curierat rapid
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OG nr. 12/2014 modifică Legea nr. 11/1991 privind
combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul
protecţiei concurenţei, în principiu aducând modificări la nivelul
practicilor considerate neloiale și la nivelul sancțiunilor aplicate.
 În înțelesul acestui act normativ, concurența neloială reprezintă
apelarea la practici comerciale ce contravin principiului buneicredinţe şi care pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
II. Prin acest act normativ se interzice, ca element de noutate,
denigrarea competitorilor, prin orice mijloace și deturnarea
clientelei prin folosirea unor secrete comerciale.
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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
Radu 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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