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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă privind declasarea unor cărţi editate cu erori.
 Structură de comisionar. Marfă livrată direct clientului final. Studiu
de caz.
 Înregistrarea unei facturi de energie electrică ce conţine şi penalităţi
de întârziere.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă provizioanele?
 Ce reprezintă cheltuielile ulterioare în legătură cu activele
necorporale?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Tratament fiscal şi înregistrări contabile pentru cadouri acordate
copiilor minori ai salariaţilor, când valoarea acestora nu depăşeşte
150 lei.
 Cum se declară în declarația 112 indemnizația pentru concediu de
sarcină și lăuzie? Se necesită modificarea în Revisal?

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

 Ajustarea TVA pentru clădiri achiziționate cu TVA înainte de data
aderării României la Comunitatea Europeană.

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:
 Lege nr. 145 din 21 octombrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 794 din 31 octombrie 2014 - Lege pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol
 OUG nr. 68 din 21 Octombrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0803 din 4 noiembrie 2014 - OUG privind modificarea şi
completarea unor acte normative
 OUG nr. 69 din 29 Octombrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0807 din 5 noiembrie 2014 - OUG privind stabilirea unor
măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea
unor acte normative
 OUG nr. 70 din 4 noiembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0811 din 6 noiembrie 2014 - OUG privind salarizarea
personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului
public de asistenţă socială în anul 2015
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea nr. 145/2014 reglementează activitatea economică de
comercializare a produselor agricole proprii pentru producătorii
agricoli persoane fizice. Ca și primă observație, se modifică
procesul de atestarea calității de producător. Această atestare se
concretizează numai prin obținerea unui certificat de producător
emis de autoritatea locală cu avizul consultativ al structurilor
asociative profesionale/ patronale/sindicale din agricultură
contituite la nivel local sau județean, în termen de 5 zile de la
depunerea cererii de obținere a certificatului.
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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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