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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă construcții montaj. Aspecte privind facturarea
garanțiilor, temei normativ relevant.
 Decontarea unor sume între client și furnizor prin intermediul unui
voucher.
 Novația unui contract de leasing. Implicații asupra TVA.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Ce elemente se iau în calculul fluxurilor de numerar din activitatea de
exploatare?
 Noțiunea de instrument financiar – active și datorii financiare.
 ISA 240 Responsabilitățile auditorului privind frauda în activitatea de
audit financiar a situațiilor financiare anuale.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Servicii efectuate în anul 2011, facturate de furnizorul, refuzate la
plată şi admise de instanţa de judecată. Tratamentul fiscal al
facturilor din anii precedenţi înregistrate în perioada curentă.
 Tratamentul achiziţiei intracomunitare de bunuri când furnizorul din
celălalt stat membru nu emite o factură pentru acestea.
 Un exemplu de impozit ce nu se regăsește în Codul fiscal, dar se
datorează. Timbru literar în procent de 2%, Legea nr. 35/1994 privind
timbrul literar.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 31 august 2014 – data finalizării situațiilor financiare consolidate
aferente anului 2013.

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:
 HG nr. 330 din 23 Aprilie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0320 din 30 aprilie 2014 - Hotărâre privind aprobarea
Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la
impunerea veniturilor din activităţi agricole
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 330/2014 se adresează direcțiilor generale fiscale
deoarece aceste instituții au obligația stabilirii normelor de
impozitare pentru persoanele fizice ce achită impozitul pe venitul
din activități agricole. Începând cu anul 2014, tranșele de venit nu
mai sunt centralizate la nivelul țării ci specifice fiecărei unități
administrativ teritoriale.
II. Potrivit art. 73 din Codul fiscal, tranșele ar fi trebuit să fie
publicate până pe 15 februarie, însă abia acum au fost publicate
normele metodologice de stabilire a tranșelor.
III. HG nr. 330/2014 stabilește un cadru general pentru
determinarea individuală a tranșei de venit supusă impozitului
pentru persoana fizică obligată la plata acestui impozit.
IV. Ca și principiu, tranșa de venit se stabilește ca diferență între
venitul din producția agricolă și cheltuielile realizate. Metodologia
aprobată ține cont de producția medie a ultimilor 3 ani fiscali
precedenți, prețul unitar realizat în ultimii 3 ani și stabilește modul
în care se vor calcula cheltuielile.
V. Cheltuielile nu sunt determinate în baza unor documente
justificative, deoarece persoana fizică nu conduce contabilitatea, ci
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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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