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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Import din stat terţ în alt stat membru, urmat de achiziţie
intracomunitară în România. Studiu de caz.
 Scăderea din gestiune a unui bun adus ca aport la capitalul social.
Studiu de caz.
 Înregistrări contabile privind contractul de novație.

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

 Se pot distribui dividende dacă cheltuilile de constituire nu sunt
amortizate?
 Catalogul mijloacelor fixe – câteva prevederi din punct de vedere
contabil.

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

 Cum se determină valoarea fiscală de către contribuabilii ce aplică
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)?
 Vânzare de locuinţe noi cu TVA de 5%, achiziţie de materiale cu TVA
de 24%. Se impune ajustarea TVA?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Obligaţia societăţii de a adopta politici contabile - politica contabilă
privind utilizarea inventarului intermitent.

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. 1210 din 09 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0682 din 18 septembrie 2014 - Ordin privind
aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014
 OMFP nr. 1234 din 12 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0682 din 18 septembrie 2014 - Ordin privind
aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014
 Lege nr. 123 din 19 Septembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0687 din 19 septembrie 2014 - Lege pentru
modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014 este în sfera
reglementărilor aplicabile impozitului pe construcții datorat la bugetul
de stat în procent de 1,5% aplicabil din anul 2014 și se adresează
cu precădere contribuabililor ce dețin parcuri de producție a energiei
eoliene, având capacități de producție instalate în turbine eoliene.
II. Decizia are scopul de a stabili cât din această turbină se
încadrează în categoria clădirilor supuse impozitului pe construcții
și cât reprezintă instalații tehnice și echipamente, ce sunt scutite
de impozitare. Potrivit acestei decizii, numai turnul de susținere a
turbinei eoliene se încadrează în categoria clădirilor supuse
impozitului pe construcții în procent de 1,5%.
III. Delimitarea turnului de susținere pentru a determina costul
cu acesta se va realiza pe baza proiectului general de realizare a
turbinei, încadrând celelalte echipamente dacă este cazul în grupa
2 a mijloacelor fixe – instalații tehnice, echipamente, mijloace de
transport. La încadrarea acestor echipamente, trebuie să ținem cont
de catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcțiune a
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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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