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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziție intracomunitară și vânzare de mărfuri încasate prin tichete
cadou.
 Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA de către
autoritățile fiscale. Ajustarea TVA.
 Studiu de caz privind funcţionarea contului 711 „Venituri aferente
costurilor stocurilor de produse”. Deschidere și închidere lunară.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Cum se evaluează în contabilitate creanțele preluate prin cesionare?
Actualizare 2014.
 Care sunt reglementările normative din legea societăților privind
reducerea capitalului social?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Să recapitulăm nivelul asigurărilor sociale valabile din 01 octombrie
2014.
 Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de un
accident de muncă sau boală profesională.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 HG nr. 1037/2010 privind reciclarea deșeurilor electrice și noțiunea
de timbru verde.

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:
 Ordin BNR nr. 7 din 30 Octombrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0825 din 12 noiembrie 2014 - Ordin pentru
modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii
Naţionale a României nr. 27/2010
 HG nr. 990 din 04 Noiembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0817 din 10 noiembrie 2014 - Hotărâre pentru modificarea
anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de
Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul BNR nr. 7/2014 modifică și completează
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale
de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit.
II. Redăm în continuare câteva dintre aceste modificări.
Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi,
valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii
ataşate şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă
«Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul
reţelei».
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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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