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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Novația unui contract de leasing financiar. Monografie contabilă la
cedent și primitor.
 Subscriere acțiuni ca urmare a listării la bursă a companiei Electrica
SA.
 Repartizarea profitului la o întreprindere debutantă.

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

 Plăţi în valută între rezidenţi pe teritoriul României.
 Studiu de caz: ce caracter contabil are înlocuirea unui parbriz la un
tractor când costul de înlocuire este de 25.000 lei?
 Reevaluare lunară cont 472 ”Venituri înregistrate în avans”.

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

 Actualizare 2014. Impozitare clauză de neconcurenţă.
 Achiziția intracomunitară a unui mijloc de transport de către o
persoană juridică română neînregistrată în scopuri de TVA.
 Este obligatoriu să deținem CMR sau un alt document de transport în
cazul achizițiilor intracomunitare? Ce influență are acest document
asupra taxării inverse?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Pregătire pentru examenul de acces la calitatea de expert contabil.
Cine sunt utilizatorii situațiilor financiare din punct de vedere legal?

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. 936 din 16 Iulie 2014 publicat în Monitorul Oficial nr.
0540 din 21 iulie 2014 - Ordin pentru aprobarea Sistemului de
raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin OMFP nr. 936/2014 se reglementează modul de
depunere a raportărilor contabile cu data de 30 iunie 2014 și are în
sfera de aplicare agenții economici ce conduc contabilitatea
conform OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea armonizată cu
directivele europene.
II. Actul normativ reglementează depunerea raportărilor cu dată
de 30 iunie 2014 și de către operatorii economici ce conduc
contabilitatea conform Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS), reglementate în România prin OMFP nr.
1286/2012, cu modificări ulterioare.
III. Raportările semestriale cu dată de 30 iunie 2014 se depun
până pe data de luni 18 august 2014 inclusiv.
IV. Operatorii economici ce au înregistrat în exercițiul financiar
precedent o cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei sunt scutiți de
depunerea raportărilor semestriale. Determinarea încadrării la
acest plafon al cifrei de afaceri se va face ținând cont de indicatorii
consemnați în situațiile financiare anuale ale exercițiului anterior,
respectiv în balanța de verificare de la finele exercițiului precedent.
V. Nici următoarele categorii de entități nu depun raportări
semestriale:
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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

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

