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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă comparată pentru vânzarea părților sociale
deținute la o societate cu achitarea impozitului de către aceasta.
Implicații fiscale la nivelul persoanei fizice cedente a părților sociale.
 Monografie contabilă vânzăre prin consignaţie. Vânzare cărți vechi
prmite de la persoane fizice de către o societate neînregistrată în
scopuri de TVA.
 Monografie contabilă privind constituirea unei rezerve legale de
către o asociaţie fără scop patrimonial. Organizațiile fără scop
patrimonial distribuie dividende?

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă scepticismul profesional conform standardului
internațional de audit ISA 200 Obiectivele generale ale auditorului
independent?
 Ce categorii de provizioane sunt agreeate de OMFP nr. 3055/2009
privind contabilitatea, și cum se utilizează acestea?
 Ce metode de amortizare sunt admise de OMFP nr. 3055/2009
privind contabilitatea, dar nu sunt recunoscute de IAS 16 Imobilizări
corporale?

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

 Soluția fiscală anticipată.
 Autoturismele de persoane și calculatoarele pot face obiectul scutirii
de impozit pe profit pentru profitul reinvestit, având în vedere noile
reglementări în domeniu?
 Tratamentul fiscal al vânzării unui mijloc fix la un preţ mai mic decât
valoarea neamortizată.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cine te controlează de la ITM şi ce drepturi are?

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. 19/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 0308 din 25
aprilie 2014 - ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 19/2014 introduce una dintre cele mai serioase
măsuri de relaxare fiscală și stimulare economică din ultimii ani.
Ordonanța introduce în Codul fiscal măsura scutirii la plată a
impozitului pe profit pentru profitul reinvestit.
 Începând cu 01 iulie 2014 și până la data de 31 decembrie
2016, profitul investit în echipamente tehnologice, mașini, utilaje și
instalații de lucru, este scutit de impozit pe profit pentru
contribuabilii plătitori de impozit pe profit.
II. În ce poate fi reinvestit profitul scutit la impozitare?
 Sunt considerate investiții în sfera profitului reinvestit scutit de
impozit echipamentele tehnologice, mașinile, utilajele și instalațiile
de lucru, regăsite în subgrupa 2.1 din catalogul mijloacelor fixe,
adoptat prin HG nr. 2139/2004, cu modificări ulterioare.
III. Ce reprezintă profit reinvestit din punctul de vedere al actului
normativ?
 Profitul reinvestit aflat în sfera scutirii de impozit pe profit,
reprezintă soldul contului de profit și pierdere ( contul 121 “Profit
sau pierdere”) – respectiv profitul brut contabil realizat în anul
punerii în funcțiune a echipamentelor.
 Scutirea de impozit pe profit aferentă investițiilor se realizează
în limita impozitului pe profit cât s-ar fi datorat pentru perioada
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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
Arsene 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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