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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Majorare capital social pe seama dobânzii la un împrumut. Studiu de
caz.
 Producţie fire pentru ţesături. Studiu de caz.
 Provizioane bonusuri plătibile în anul următor. Studiu de caz.
Respectarea principiului independenţei exerciţiilor.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Ce documente se întocmesc pentru achiziția unui utilaj tehnologic
pentru care se necesită recepție și ulterior punere în funcțiune?
 Care sunt înregistrările contabile de bază privind gestiunea stocului
de materii prime în cadrul inventarului intermitent?
 Ce situații particulare trebuie să urmărească comisia de inventariere
pentru producția în curs de execuție?

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

 Servicii de publicitate în favoarea unei societăți române, efectuate pe
teritoriul Cehiei.
 Închirierea mijloacelor de transport – o excepție de la regula generală
a locului prestării de servicii. Ce se înțelege prin mijloace de
transport aflate în sfera acestei reglementări?
 Ce venituri sunt scutite de la plata contribuției la asigurările de
șomaj?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care este tratamentul corect al cheltuielilor efectuate în favoarea
acţionarilor sau asociaţilor?

V. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul
financiar contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Hotărâre CCF nr. 7 din 20 august 2014 privind aprobarea
Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a
calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2014 aprobă
regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea
calității de consultant fiscal, ce enumeră condițiile de participare la
examen, fără însă a stabili și data examenului din acest an.
II. Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, se pot înscrie la
examen persoanele fizice ce îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții:
1. sunt licențiați ai unei facultăți cu profil economic;
2. au experiență profesională de minim 5 ani după licență, din
care cel puțin 3 ani desfășoară activități în următoarele domenii:
 activitate financiar-contabilă;
 administrare fiscală;
 elaborare, avizare sau aprobare legislație fiscală;
 elaborare sau aplicare reglementări contabile;
 activitate didactică universitară, în domeniul fiscal contabil;
 activitate de consultant fiscal asistent;
3. nu au antecedente penale și nu au înscrise în cazier infracțiuni
din domeniul celor reglementate de legislația financiar economică;
4. au capacitate deplină de exercițiu;
5. sunt apte medical.
III. Pentru examenul de consultant fiscal asistent se pot înscrie
candidaţii, persoane fizice, ce îndeplinesc cumulativ următoarele
condiţii:
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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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