P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

 Nr. 49 / 3 Decembrie 2014

ISSN 2344 – 5939
ISSN–L 2344 – 5939

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

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;

 Sărbători de iarnă 2014. Cadouri acordate copiilor minori ai
salariaților în sumă de până la 150 lei/persoană.
 Achiziţie bunuri transportate prin curier, plata sumelor către acesta
pentru a fi decontate furnizorului. Studiu de caz.
 Plata unui avans pentru achiziția unei imobilizări corporale. Studiu de
caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Achiziție de combustibil efectuată pe teritoriul Franței, de către un
salariat aflat într-o delegaţie externă, cu autoturismul societăţii.
Tratament contabil și fiscal.
 Gestionarea tipizatelor, alocarea numerelor interne și achiziția
acestora.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Pe ce durată poate fi amortizat contabil, respectiv fiscal un program
informatic realizat în societate de către salariații proprii și înscris la
ORDA?
 Ce reprezintă un bun de capital din punctul de vedere al TVA?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt principalele activităţi pentru care se pot efectua plăţi în
valută pe teritoriul României între două societăţi comerciale
rezidente în România?

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:
 Ordin INS nr. 569 din 11 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0854 din 24 noiembrie 2014 - Ordin privind aprobarea
Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat
 OpANAF nr. 3564 din 20 noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0863 din 27 noiembrie 2014 - Ordin pentru
modificarea OpANAF nr. 3.582/2013 privind organizarea
activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii
 OpANAF nr. 3565 din 20 noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0863 din 27 noiembrie 2014 - Ordin pentru
modificarea OpANAF nr. 3.581/2013 privind organizarea
activităţii de administrare a marilor contribuabili
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin ordinul INS nr. 569/2014 se reactualizează procedura
efectivă de completare a declarației INTRASTAT și se enumeră
punctual situațiile în care o tranzacție intracomunitară se va raporta
în această declarație sau operatorul economic este scutit la declarare.
II. Reamintim faptul că plafonul achizițiilor intracomunitare de la
care avem obligația completării declarației este suma de 500.000
lei, respectiv pentru livrări intracomunitare suma de 900.000 lei,
plafon valabil și în anul 2015. Cu toate acestea, nu toate
tranzacțiile cu transport intracomunitar de bunuri se vor declara în
declarația INSTRASTAT.
III. În ce situații nu se necesită raportarea unei tranzacții
intracomunitare în declarația INTRASTAT? Aceste situații sunt:
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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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