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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă achiziţie mărfuri de la furnizor fără factură;
emitere factură în 15 a lunii următoare.
 Achiziții intracomunitare de mijloace de transport. Deductibilitate
limitată la TVA în funcție de scopul achiziţiei.
 Evenimente ulterioare datei bilanţului, falimentul clientului înainte
de depunerea situaţiilor financiare anuale. Înregistrări contabile.

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

 Ce condiții suplimentare au fost introduse în reglementările contabile
începând cu anul 2014 pentru recunoașterea în contabilitate a
veniturilor din cedarea dreptului de proprietate asupra construcțiilor?
 Care sunt principalele elemente pe care le regăsim în poziții
extrabilanțiere?
 Pentru ce situații se înregistrează provizioane din categoria „alte
provizioane”?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Ordinea de stingere a obligațiilor bugetare.
 Dreptul de superficie și obligația persoanei fizice de a se înregistra în
scopuri de TVA.
 Cu ce cotă de TVA se facturează pânea servită la mese consumante în
cadrul activității de restaurant?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Modificare norme de aplicare pentru Codul fiscal. Exemplu de calcul
pentru scutirea la plata impozitului pe profit pentru profitul
reinvestit.

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:
 Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscalbugetare.
 Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice nr. 698/2014 pentru stabilirea valorii
nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al
anului 2014.
 Ordinul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice nr. 699/2014 privind stabilirea valorii
sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de
creşă pentru semestrul I al anului 2014.
 OMFP nr. 663/2014 pentru aprobarea Normelor privind
aplicarea unitară a prevederilor art. 18 „Pensii“ al Convenţiei
dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi
pe capital în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor
din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale
obţinute din România de un rezident al Canadei.
 OMFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru
aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de
evidenţă a plăţii.
 OMFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului „Chitanţă
pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii“, cod
14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de
stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.
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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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