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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Achiziţie intracomunitară de mărfuri de la o entitate afiliată urmată
de reducere de preţ.
 Înregistrarea unor cheltuieli cu deplasarea în străinătate, cursul de
schimb la justificarea avansului de trezorerie. Studiu de caz.
 Amenajări de terenuri. Studiu de caz.

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

 Ce procedură efectivă și ce reglementare este aplicabilă punctual
pentru declasarea unei arhive contabile?
 Sucursalele fără personalitate juridică aparținând societăților străine
deschise în România, depun raportări semestriale?
 Mijloc de transport - mijloc fix sau obiect de inventar?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Ajustarea TVA în favoarea contribuabilului la stocul de marfă la
momentul înregistrării în scopuri de TVA.
 Venituri realizate de persoana fizică din vânzarea cărților din
biblioteca proprie către un anticariat.
 Confiscarea unui mijloc de transport. Implicații asupra ajustării TVA.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Mă pregătesc pentru examenul de expert contabil. Ce act normativ
reglementează Standardele Internaționale de Contabilitate în
România și ce principii contabile sunt recunoscute conform IAS 1
Prezentarea situațiilor financiare?

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. 2365 din 01 August 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0615 din 20 august 2014 – ordin pentru aprobarea
Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de
impozit
 OpANAF nr. 2446 din 04 August 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0616 din 21 august 2014 – ordin pentru aprobarea
modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării
creanţelor fiscale
 OpANAF nr. 2447 din 04 August 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0616 din 21 august 2014 – ordin privind modificarea
OpANAF nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor
formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 2365/2014 aprobă procedura privind recalcularea
plăţilor anticipate cu titlu de impozit. Aceasta se adresează
contribuabililor persoane fizice. Procedura vizează, în principal,
persoanele ce desfășoară activități independente sau exercită o
profesie liberă, persoanele ce realizează venituri din cedarea
folosinței bunurilor sau persoanele ce își dezvoltă activitatea
înregistrând alte tipuri de activități în cursul anului fiscal.
II. Observăm că toate aceste situații cum ar fi încetarea unor
contracte de închiriere sau desfășurarea a mai multe activități, pot
conduce fie la majorarea veniturilor impozabile fie la reducerea acestora.
În acest sens se impune ca și nivelul plăților anticipate de impozit să
fie corelat cu reducerea sau cu majorarea veniturilor impozabile.
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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
Radu 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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