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Motto:

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

Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă privind cesiunea unei creanțe.
 Emiterea unei facturi de avans. Utilizare cont 419 „Clienţi creditori”.
 Contabilizarea unui plus de inventar la imobilizări.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Câteva principii pe care trebuie să le respectăm când decidem
reevaluarea activelor imobilizate.
 Ce reglementări există din punctul de vedere al numerotării
documentelor?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Ce venituri în bani încasate de persoanele fizice sunt asimiliate
salariilor?
 Pentru ce bunuri nu poate fi aplicat regimul special al TVA
corespunzător bunurilor second-hand?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cheltuieli nedeductibile pentru persoanele ce desfășoară activități
independente sau profesii libere.

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:
 HG nr. 906 din 15 Octombrie 2014 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0779 din 27 octombrie 2014 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind
condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat
a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al
accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată
drept combustibil pentru motor
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Potrivit art. 176 din Codul fiscal, transportatorii ce dețin
mijloace de transport rutier cu capacitatea mai mare de 7,5 tone,
respectiv transportatorii de persoane ce dețin autovehicule din
categoria M2 și M3, ce nu efectuează transport public local,
beneficiază de o restituire de acciză în valoare de 40 euro/ 1000 l
motorină. Procedura de restituire este adoptată prin HG nr.
537/2014 modificată prin actul normativ analizat astăzi.
II. Potrivit acestei hotărâri, se adoptă un buget de 637,73
milioane euro aferent restituirii de acciză pentru perioada 20142019, din care se vor restitui accize către un număr mediu anual de
20.114 operatori economici.
III. Actul normative adduce 3 modificări principale în ceea ce
privește:
a) condițiile de eligibilitate ale operatorului economic;
b) documentele pe care acesta trebuie să le depună;
c) formularele justificative, cererea de restituire a accizei
respectiv anexele la această cerere.
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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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