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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Vânzarea unor mărfuri urmată de o reducere de preț generată de
defecte calitative.
 Reținerea unei garanții pentru echipamente tehnologice cumpărate
de la un furnizor.
 Majorarea capitalului social prin aportul unui teren. Forma autentică
a actului constitutiv.

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

 Ce tratament urmează amortizarea la reevaluarea construcțiilor la
valoarea de piață, cu ocazia încheierii exerciţiului financiar?
 Ce cuprinde costul de achiziție al stocurilor? Ce prevederi sunt
aplicabile pentru cheltuielile de transport aferente stocurilor?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Cum se impozitează diferențele de curs valutar la o
microîntreprindere, în trimestrul IV 2014?
 Executarea silită a unei persoane fizice pentru impozite neachitate.
Ce bunuri nu pot fi executate silit?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt principalele 7 măsuri organizatorice pe care trebuie să le
îndeplinească comisia de inventariere pentru realizarea legală a
inventarului?

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. 3093 din 14 Octombrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0761 din 21 octombrie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către
contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul
public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale
reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a
modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul
acestei proceduri
 OMFP nr. 1400 din 15 Octombrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0767 din 22 octombrie 2014 - Ordin pentru
completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul
2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.
556/2014 şi pentru modificarea 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. 3093/2014 aprobă procedura prin care
ANAF certifică faptul că un contribuabil ce achită contribuția la
pensii în mod independent și-a îndeplinit această obligație fiscală.
II. Amintim faptul că unele categorii de persoane fizice au
obligația să se asigure individual în sistemul public de pensii, dacă
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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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