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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Calcul salariu pentru o persoană membru de sindicat ce are un copil
în întreținere.
 Microproducție. Contabilitatea unei societăți ce realizează și
comercializează invitații de nuntă.
 Achiziția unor containere pentru ambalat printr-un contract de
leasing financiar.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Ce criterii esențiale analizăm la încadrarea unui leasing în categoria
de leasing financiar sau leasing operațional?
 Ce înregistrări contabile se efectuează la începutul și la finele
perioadei de către persoanele ce aplică inventarul intermitent?
 Ce termen de păstrare au facturile prin care s-au achiziționat
construcții sau terenuri, la care societatea a dedus TVA?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Când se constituie provizioanele pentru deprecierea creanțelor
clienți?
 Decontarea cheltuielilor proprii ale administratorului ce îndeplinește
și funcția de salariat. Tratament fiscal.
 Ce regim al TVA urmează livrările către ambasade?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Un an de la adoptarea legii privind combaterea întârzierii la plată
pentru contractele semnate între profesioniști.

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. 741 din 29 Mai 2014 publicat în Monitorul Oficial nr.
0454 din 20 iunie 2014 - Ordin privind aprobarea Procedurii
de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare
pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului
unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul
ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013
pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute
la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum
şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri
definitive şi irevocabile
 OUG nr. 37 din 18 Iunie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0450 din 19 iunie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul nr. 741/2014 aprobă procedura de restituire a taxei
de poluare pentru autovehicule și a taxei pentru emisii poluante de
la autovehicule, prevăzute prin hotărâri judecătorești.
II. Plata acestor sume, precum și a dobânzilor calculate și a
cheltuielilor de judecată, devenite executorii până la data de 31
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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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