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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Încasarea unui client în valută prin contul de casierie.
 Contabilitatea încasării unei despăgubiri.
 Cheltuieli cu asigurările unui mijloc de transport ce este utilizat și în
alte activități decât cele economice. Deducere limitată 50%.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Înregistrarea contabilă a cheltuielii după natura acesteia și nu după
forma juridică. Implicații privind cheltuielile cu automatele de cafea.
 Obligația declarării la autorități a adaosului comercial practicat. Ce
act normativ reglementează forma declarației?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Ce pensii private se regăsesc în categoria celor deduse la calculul
impozitului pe profit de către un angajator?
 Tipuri de echipamente și bunuri primite gratuit de salariat, ce nu sunt
considerate venituri din salarii.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 În ce condiții se pot efectua vânzări de bunuri sau servicii la prețuri
mai mici decât costul de achiziție sau de producție?

V. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul
financiar contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 HG nr. 873 din 15 Octombrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0755 din 16 octombrie 2014 - Hotărâre privind aprobarea
schemei de minimis „Achiziţionarea de către producătorii
agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de
juninci din rase specializate“
 HG nr. 864 din 07 Octombrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0754 din 16 octombrie 2014 - Hotărâre privind aprobarea
schemei de minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat
exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură
ecologică“
 Lege nr. 138 din 15 Octombrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0753 din 16 octombrie 2014 - Lege pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative conexe
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin HG nr. 873/2014, se aprobă o schemă de ajutor de
minimis, ce se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care
îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare în vederea
ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale.
II. Beneficiarii schemei sunt următoarele categorii:
 crescători de ovine/bovine, persoane fizice care deţin
certificat de producător;
 crescători de ovine/bovine, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
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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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