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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziție tichete de vacanță ce sunt acordate personalului.
 Achiziţia unui produs de la un furnizor şi acordarea cu titlu gratuit la
o persoană fizică în vederea promovării vânzărilor. Impozit persoană
fizică. Studiu de caz.
 Achiziţie intracomunitară de mărfuri greu vandabile. Constituire
provizion pentru evaluarea la inventarul anual.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Care este plafonul de la care este obligatorie efectuarea auditului
statutar pentru situaţiile financiare anuale ale unei societăţi?
 Persoanele fizice autorizate (PFA) au obligaţia efectuării
inventarierii?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Scăderea din gestiune a participațiilor vândute. Bază de calcul
impozit pe profit.
 Achiziția intracomunitară a unor bunuri urmată de vânzarea acestora
în România către un client înregistrat în scopuri de TVA în Italia.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;

 Cum se determină venitul brut la o persoană fizică ce exercită o
profesie liberă? Ce tratament fiscal are valoarea neamortizată a
activelor imobilizate la închiderea sau deschiderea unui patrimoniu
de afaceri.

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:
 OUG nr. 73 din 03 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0883 din 05 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii
fiscal-bugetare nr. 69/2010
 OUG nr. 74 din 03 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0888 din 05 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele
măsuri bugetare
 OUG nr. 75 din 03 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0888 din 05 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 OMFP nr. 1620 din 27 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0881 din 04 decembrie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de
certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii
privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali
 OMFP nr. 1623 din 27 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0878 din 3 decembrie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din
pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor
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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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