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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Reciclare componente de calculator în vederea extracției unor metale
rare, aur, argint, livrate intracomunitar către un client din Austria. Se
poate aplica regimul bunurilor second-hand la livrarea intracomunitară?
 Monografie contabilă privind plata de către societate a unui impozit
datorat de către persoana fizică la vânzarea părţilor sociale.
 Vânzarea unui mijloc de transport persoane cu o capacitate cilindrică
mai mare de 3.000 cm cubi. Calcul și înregistrare accize.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Cum stabilim perioada de amortizare a mijloacelor fixe ce nu sunt
noi?
 Ce destinație poate avea soldul contului 1065 „Rezerve din
reevaluare”? La ce nu poate fi utilizat soldul acestui cont?
 Datorii contingente, prezentare sau neprezentare în bilanț.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;

 Vânzare cădire veche scutită de TVA fără drept de deducere, aplicare
sau scutire la aplicarea pro-ratei TVA în anul următor?
 Putem deduce TVA de pe documente primite cu întărziere? Care este
perioada maximă și în ce condiții?
 Tratament fiscal plante etnobotanice confiscate. Situație reală.

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

 Care sunt criteriile luate în considerare pentru ca situațiile financiare
să fie supuse auditului statutar?

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:
 OUG nr. 14 din 02 Aprilie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0241 din 04 aprilie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Legea nr. 21 din 10 Aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0240 din 03 aprilie 2014 - Legea concurenței (republicare)
 OMFP nr. 496/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 0236 din
02 aprilie 2014 - ordin aprobarea Normelor metodologice
privind dobândirea şi retragerea certificatului de atestare a
cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de
conturi.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 14/2014 este în continuarea celor ce reglementează
creșterile de acciză pentru combustibili. Reamintim că prin OUG nr.
102/2013 modificată prin OUG nr. 111/2013, s-a stabilit majorarea
accizei pentru motorină. Începând cu 01 aprilie 2014, se majorează
acciza la motorină la suma de 400 euro pentru 1000 litri de la suma
de 330 euro pentru 1000 litri existentă anterior. Aceasta reprezintă
o creștere de 7 cenți pe litru.
II. Ordonanța nu stabilește foarte multe prevederi, ci numai o
procedură aplicabilă doar la unele categorii de transportatori. Prin
acest act normativ, pentru unele categorii de agenți economici se
acordă o restituire de accize în sumă de 40 euro la 1000 litri
combustibil.
III. Beneficiază de această restituire de acciză:
 transportul rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte
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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
Arsene 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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