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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziţie activ imobilizat împreună cu consumabile. Poate fi
înregistrată toată achiziţia în valoarea fiscală a activului? Studiu de
caz.
 Cheltuieli de transport facturate după efectuarea transportului de
mărfuri achiziţionate. Sunt obligatorii de alocat în costul de achiziţie
al mărfurilor? Studiu de caz.
 Achiziție și vânzare de mărfuri de la un furnizor ce aplică TVA la
încasare.

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

 Cum se ține evidența materialelor de natura obiectelor de inventar
date în folosința salariaților.
 Până la ce dată se declară noua valoare a unei clădiri la direcţia de
impozite şi taxe, dacă se efectuează reevaluarea acesteia la data de
31 decembrie 2014?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Declarația 094 Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor
impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic
şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul
precedent. Când se depune și de către cine?
 Ce persoane impozabile nu pot opta pentru sistemul de TVA la
încasare?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care va fi conținutul notelor explicative pentru toate întreprinderile
conform noii directive a contabilității nr. 34/2013 ce trebuie să intre
în vigoare în iulie 2015?

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. 1091 din 10 Decembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0902 din 11 decembrie 2014 - Hotărâre pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 OUG nr. 79 din 10 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0902 din 11 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 Ordin CNAS nr. 798 din 25 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0890 din 8 decembrie 2014 - Ordin pentru modificarea
şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 1091/2014 adoptă nivelul salariului de bază minim brut
pe țară, garantat la plată în anul următor.
II. În anul 2015 vom avea două majorări ale salariului minim
brut, astfel:
 începând cu data de 01 ianuarie 2015, salariul de bază minim
brut este în sumă de 975 lei/lună. Acesta corespunde unui
program complet de lucru de 168,667 ore medie lunară, iar
valoarea salariului orar este de 5,781 lei/oră.
 începând cu data de 01 iulie 2015, salariul minim brut este de
în sumă de 1.050 lei lunar. Și acesta este aferent unui program
de lucru de 168,667 ore medie lunară și corespunde unui tarif
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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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