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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Reținerea unei garanții pentru activitatea de reparație a unui utilaj.
 Ajustare TVA pentru mijloace de transport casate.
 Monografie contabilă privind producţia şi vânzarea de cereale.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Evaluare la data bilanțului a unor timbre poștale ce nu se pot utiliza
din cauza denominării unității monetare.
 Achiziția unui echipament industrial pe care este instalat un soft
personalizat în lipsa căruia nu funcționează echipamentul.
 Ce tratament și ce evidență este necesară a se ține pentru bunurile
vândute dar încă nelivrate clienților?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Prestări servicii efectuate de o societate al cărui cod de TVA a fost
anulat din oficiu de către autorităţile fiscale pentru nedepunerea
deconturilor de TVA. Cum procedează societatea când efectuează
prestări de servicii în această perioadă?
 Când intervine faptul generator al TVA pentru serviciile de construcţii
montaj? Când sunt recunoscute veniturile din servicii de construcții
montaj?
 Bunuri deteriorate din culpa transportatorului. Tratamentul
imputaţiei.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Sustragerea unei sume de bani din patrimoniul unei societăți. Poate
fi constituit un provizion pentru riscuri și cheltuieli?

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. 421 din 20 Mai 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0384 din 23 mai 2014 - hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 421/2014 modifică normele de aplicare pentru Codul
fiscal și cuprinde următoarele secțiuni:
a) norme de aplicare pentru calculul și declararea impozitului
asupra construcțiilor în procent de 1,5%, cu termen de
declarare 25 mai:
b) mai multe exemple de calcul privind scutirea la plată pentru
profitul reinvestit, reglementări aplicabile începând cu 01 iulie
2014;
c) câteva aspecte privind valoarea fiscală a activelor supuse
reevaluării pentru contribuabilii ce aplică reglementări
contabile conforme cu IFRS;
d) câteva modificări privind marcarea și colorarea motorinei,
analizate din punctul de vedere al accizelor.
II. Cu privire la impozitul pe construcții, legiuitorul detaliază
câteva aspecte punctuale cu privire la sume aflate în sfera
impozitului, inclusiv unele corecții privind neconcordanțe între
evidența contabilă și valoarea declarată la Direcția de impozite și
taxe locale.
III. Sunt în sfera impozitului pe construcții, activele aflate în
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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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