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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Realizare obiecte de inventar în regie proprie. Studiu de caz.
 Achiziția unui laptop. Costul de achiziție când softurile licențiate sunt
preinstalate, respectiv când softurile sunt achiziționate separat.
 Analiză comparată livrări de mărfuri către societăți neafiliate versus
livrări de mărfuri către societăți afiliate. TVA la încasare.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Costul mediu ponderat - reglementări legale și exemplu de calcul.
 Ce excepții există de la utilizarea casei de marcat fiscale?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Natura penalităţilor de întârziere pentru neachitarea la termen a
obligaţiilor decurgând din contracte comerciale facturate de furnizori
din străinătate.
 Consultanță la cererea cititorilor – convorbirile telefonice proprii
decontate de angajator salariatului.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cum se deduc pe parcursul anului cheltuielile cu tichetele cadou în
cadrul cheltuielilor sociale? Actualizare 2014.

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. 2906 din 25 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0736 din 09 octombrie 2014 - Ordin privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 OpANAF nr. 3001 din 01 Octombrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0733 din 07 octombrie 2014 - Ordin pentru
modificarea OpANAF nr. 3.582/2013 privind organizarea
activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 2906/2014 introduce o nouă procedură
privind contestarea actelor administrativ fiscale şi detaliază
punctual modul de aplicare a prevederilor de la art. 205 – 208 din
Codul de procedură fiscală, temei normativ în baza căruia de poate
contesta un act administrativ fiscal.
II. Această procedură se aplică tuturor actelor administrative
fiscale ce nu impun în seama contribuabilului măsuri asiguratorii
sau de executare silită, acestea urmând procedura contestării,
conform art. 172 – 174 din Codul de procedură fiscală.
III. Orice persoană ce se consideră lezată într-un drept al său,
printr-un act administrativ fiscal, poate contesta această măsură.
De asemenea, se poate contesta neemiterea unui act administrativ
fiscal în termenul legal. Este obligaţia contestatatului să
demonstreze lezarea suferită şi dreptul încălcat.
IV. Contestaţia se depune în formă scrisă, în original la organul
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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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