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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă corectarea unei erori contabile, factură emisă
de societate în anul anterior și înregistrată în exercițiul curent.
 Constituirea unui provizion pentru deprecierea calitativă a stocului
de materii prime și furaje, achiziționate prin taxare inversă.
 Achiziţie case de marcat fiscale. Încadrarea la mijloace fixe, chiar
dacă valoarea de achiziție este mai mică de 2.500 lei. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Achiziția de pește pentru un restaurant.
 Poate un agent economic să folosească două prețuri de vânzare
diferite pentru același tip de produs, când se vinde prin magazine
diferite?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Vânzarea unui activ imobilizat deținut de o microîntreprindere prin
care se depășește plafonul de 65.000 euro. Este obligată această
societate să devină plătitoare de impozit pe profit? Ce se întâmplă
din punctul de vedere al TVA?
 Ce tratament fiscal și contabil au bunurile primite de la furnizori în
vederea testării?

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

 Cum diferențiem un contract de leasing financiar de un contract de
leasing operațional?

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. 2783 din 08 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0673 din 12 septembrie 2014 pentru aprobarea
Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO
 OpANAF nr. 2782 din 08 Septembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0672 din 12 septembrie 2014 pentru
aprobarea Normelor privind accesul la componentele
Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)
 OpANAF nr. 2781 din 08 Septembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0672 din 12 septembrie 2014 pentru
aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea
formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase
din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România
 OMFP nr. 1191 din 05 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0670 din 12 septembrie 2014 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 2783/2014 aprobă normele privind accesul
la aplicația de tranzit NCTS-RO (Noul sistem cumputerizat de
tranzit). Această aplicație permite depunerea declarațiilor de
tranzit și a datelor din carnetul TIR prin mijloace electronice,
precum și urmărirea și gestionarea operațiunilor de tranzit
comunitar și a operațiunilor TIR.
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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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