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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Realizare produs personalizat – calculator.
 Tranzacționare terenuri situate în România de către o agenție
imobiliară.
 Stocuri în curs de aprovizionare în cazul unui import. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Unde păstrăm arhiva contabilă și în ce condiții?
 Suspendarea amortizării - este necesară aprobarea ANAF?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Prestări servicii asupra unei locomotive. Regimul fiscal al TVA când
factura se emite către un client dintr-un stat terț.
 Modernizări efectuate de chiriaș la o construcție deținută de o
persoană fizică. Implicații asupra impozitului pe construcții.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Câteva aspecte privind costul efectiv de producție și costul standard.
Obligația privind recalcularea diferențelor de cost.

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. 2783 din 08 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0673 din 12 septembrie 2014 pentru aprobarea
Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO
 OpANAF nr. 2782 din 08 Septembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0672 din 12 septembrie 2014 pentru
aprobarea Normelor privind accesul la componentele
Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)
 OpANAF nr. 2781 din 08 Septembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0672 din 12 septembrie 2014 pentru
aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea
formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase
din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România
 OMFP nr. 1191 din 05 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0670 din 12 septembrie 2014 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin OMFP nr. 1.917/2005
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin Ordinul ANAF nr. 2783/2014 se aprobă normele privind
accesul la aplicația de tranzit NCTS-RO (Noul sistem cumputerizat
de tranzit). Această aplicație permite depunerea declarațiilor de
tranzit și a datelor din carnetul TIR prin mijloace electronice,
precum și urmărirea și gestionarea operațiunilor de tranzit
comunitar și a operațiunilor TIR.
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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

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

