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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Determinare şi înregistrare în evidenţa contabilă a costului de
producţie în construcţii montaj.
 Monografie contabilă vânzare producție sub costul de realizare al
acesteia.
 Principiul independenței exercițiilor și raportul de inspecție fiscală.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;

 Cum tratăm o reducerea comercială ca eveniment ulterior datei
bilanţului ?
 Data transferului riscului asupra stocului de marfă, dată de la care
vom înregistra în contabilitate stocurile în curs de aprovizionare.
 Analiză comparată pentru reevaluarea imobilizărilor necorporale.
Tratament fiscal și tratament contabil la persoanele ce aplică
contabilitatea conformă cu Standardele internaționale de raportare
financiară.

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

 Operații de ajustare a TVA pentru bunurile existente în patrimoniu
când se renunță la calitatea de plătitor de TVA.
 Cât de important este să analizăm locul unde ne sunt puse la
dispoziție bunurile ?
 Ajustare TVA la bunurile de capital supuse taxării inverse la achiziție.

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

 Inventarierea elementelor de activ şi pasiv. Câteva elemente de care
trebuie să ținem cont.

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. 556 din 08 Aprilie 2014 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0276 din 15 aprilie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice,
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014
 OMFP nr. 544 din 07 Aprilie 2014 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0270 din 11 aprilie 2014 - Ordin privind aprobarea Cartei
drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscal
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 556/2014 aprobă Normele metodologice privind
întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale
instituțiilor publice. Situaţiile financiare care se întocmesc de
instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2014 se
compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor
de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile
financiare, care includ politici contabile şi note explicative.
II. În anul 2014, autorităţile publice, ministerele şi celelalte
organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice
autonome, precum şi unităţile administrativ-teritoriale întocmesc
raportările financiare lunare.
III. Situaţiile financiare trimestriale întocmite de ordonatorii
principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor
sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de
administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia Generală
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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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