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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă privind înregistrarea unui concediu neefectuat
până la data de 31 decembrie, constituirea unui provizion pentru
obligaţiile angajatorului.
 Monografie contabilă privind novația unui credit bancar neachitat.
 Monografie contabilă fundație. Principalele înregistrări contabile
efectuate într-o grădiniță privată. Calcul salarii, încasare cotizații.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Se pot distribui dividende dacă cheltuilile de constituire nu sunt
amortizate?
 Câteva reglementări privind provizioanele. Când se poate recunoaște
un provizion?
 Să ne reamintim care sunt termenele de arhivare şi păstrare a
documentelor financiar-contabile.

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

 Cauzele care conduc la suspendarea inspecţiei fiscale.
 Procedura de înregistrare a contractelor de fiducie, locaţie, arendă
adoptată de Ordin ANAF nr. 1985/2012, cu modificări ulterioare.
 Ajustare TVA autoturism donat către o fundaţie, TVA la alte bunuri
decât cele de capital. Diferenţa dintre donaţie şi dar manual,
conform art. 1011 din Codul civil.

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

 Cum se conduce contabilitatea unui composesorat, care sunt
elementele principale de impozitare? Actualizare reglementări 2014.

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. 550/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 264 din 10
aprilie 2014 – ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale
centrale nr. 2/2014.
 Ordin BNR nr. 1/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 256 din
09 aprilie 2014 – ordin pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind întocmirea raportării
contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale
Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit.
 Legea nr. 346/2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 251 din
08 aprilie 2014 – lege privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale, republicată.
 OMFP nr. 491/2014 publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 07
aprilie 2014 – ordin pentru modificarea şi completarea
Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de
taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată
prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010.
 HG nr. 243 din 02 Aprilie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0245 din 07 aprilie 2014 - Hotărâre pentru stabilirea zilei de 2
mai 2014 ca zi liberă.
 Ordin ANAF nr. 530 din 27 Martie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0247 din 07 aprilie 2014 - Ordin privind modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal.
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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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