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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă privind refacturarea unor cheltuieli de cazare
către societatea mamă din Franța.
 Recondiționarea unor piese de schimb auto rămase cu titlu gratuit de
la clienți.
 Pierderea unei creanțe prin decizia instanței, achitarea unor
despăgubiri și cheltuieli de judecată.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Când se recunoaște în contabilitate fondul comercial?
 Ce diferență este între ajustările de valoare și provizioanele?
 Tratamentul contabil al schimbării unei piese de schimb în perioada
de garanţie, pentru un echipament livrat intracomunitar.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Vânzări de bunuri alimentare încasate prin tichete de masă, data
colectării TVA pentru persoanele ce aplică sistemul de TVA la
încasare. Când se colectează TVA – la data primirii tichetului de la
client sau la data decontării prin bancă a tichetului de către
societatea emitentă?
 Vânzarea părților sociale de către o societate străină, pe care le
deţine la o persoană juridică română, către o persoană fizică
nerezidentă. Ce tip de impozit se datorează?
 În ce perioadă poate fi recuperată pierderea fiscală pentru un
contribuabil plătitor de impozit pe profit? Ce document atestă
pierderea fiscală?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Pregătire pentru examenul de acces la calitatea de expert contabil.
Care sunt caracteristicile calitative ale situațiilor financiare anuale?

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:
 OpANAF nr. 2280 din 17 Iulie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0560 din 29 iulie 2014 - Ordin privind modificarea şi
completarea OpANAF nr. 3.361/2013 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în
certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate
intracomunitar
 OpANAF nr. 2281 din 17 Iulie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0560 din 29 iulie 2014 - Ordin pentru completarea
anexei nr. 1 la OpANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele,
contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se
plătesc de contribuabili într-un cont unic
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 2280/2014 se adresează în principal
persoanelor fizice ce efectuează în nume propriu achiziții
intracomunitare de produse accizabile din categoria mijloacelor de
transport și armelor de foc.
II. Începând cu septembrie 2013, sunt supuse accizelor
nearmonizate tranzacțiile cu mijloacele de transport persoane cu
capacitate cilindrică mai mare de 3000 cm cubi și cu armele de foc.
III. Desigur, sfera produselor accizabile supuse accizelor
nearmonizate este mai largă, însă caracteristic pentru cele două
sortimente amintite anterior este faptul că se necesită obținerea unui
certificat ce atestă plata accizei, pentru înmatricularea autoturismului
sau pentru utilizarea legală a armelor de foc.
IV. În cazul în care persoanele fizice efectuează în nume propriu
achiziții intracomunitare de mijloace de transport sau arme de foc,
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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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