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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă privind refacturarea unei chirii.
 Monografie contabilă privind acordarea unei reduceri de preț ulterior
facturării.
 Monografie contabilă privind producţia şi vânzarea de cereale.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă cedarea şi casarea imobilizărilor corporale?
 Tratamentul contabil al cheltuielilor de constituire.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 În ce perioadă poate fi recuperată pierderea fiscală pentru un
contribuabil plătitor de impozit pe profit?
 Care sunt cele mai des întâlnite avantaje în natură asimilate
veniturilor salariale?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cum declarăm la ANAF contractele cu nerezidenții desfășurate pe
teritoriul României?

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:
 OMFP nr. 1536 din 10 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0843 din 19 Noiembrie 2014 - Ordin pentru
modificarea şi completarea OMFP nr. 1.107/2012 privind
emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor
acte administrative şi procedurale
 Ordin Institutul Național de Statistică nr. 567 din 11 Noiembrie
2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 0841 din 18 noiembrie
2014 - Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru
colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu
bunuri în anul 2015
 OpANAF nr. 3177 din 27 Octombrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0838 din 18 noiembrie 2014 - Ordin privind
formalităţile vamale care se efectuează pentru mărfurile
transportate pe fluviul Dunărea
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legislația privind emiterea de către organele fiscale din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin intermediul centrului
de imprimare masivă a unor acte administrative și procedurale
valabile fără semnătura şi ştampila organului emitent se modifică.
Astfel, se modifică OMFP nr. 1.107/2012, ordin ce reglementa
legislația în acest domeniu, prin prevederile ordinului analizat astăzi.
II. Ca o primă observație, decizia de impunere pentru plăţi
anticipate cu titlu de impozit nu se mai regăsește printre actele
valabile fără semnătura și ștampila organului. Apare însă decizia
de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe
venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind
obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.
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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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