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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Contabilitatea excluderii unui asociat dintr-o societate cu răspundere
limitată.
 O eroare întâlnită frecvent – constituirea rezervei legale, diferențe
între prevederile din Codul fiscal și prevederile din legea societăților.
 Câteva aspecte practice privind livrările de bunuri către nave.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;

 Este posibilă acordarea de dividende când există cheltuieli de
constituire neamortizate?
 Tipurile de opinii în rapoartele de audit financiar.
 Cine nu poate fi fondator al unei societăți? Implicații asupra
profesiilor libere.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Depunerea declarației 205 pentru dividende distribuite dar neplătite.
 Cursuri de formare profesională achiziționate intracomunitar.
Tratamentul TVA și impozitul pe venitul realizat de nerezidenți.
Convenție de evitare a dublei impuneri cu Germania.
 Când intervine deductibilitatea limitată a cheltuielii cu dobânzile
pentru împrumuturi?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Aplicarea unitară a prevederilor art. 52 din Codul fiscal privind
impozitarea contractelor civile, contracte de expertiză tehnică și
contabilă și a altor contracte civile.

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. 28 din 20 Mai 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0388 din 26 mai 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele
nefiscale
 Ordin ANAF nr. 1292 din 20 Mai 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0389 din 27 mai 2014 - Ordin pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularului 106 „Declaraţie
informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor“
 Ordin ANAF nr. 1136 din 07 Mai 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0390 din 27 mai 2014 - Ordin pentru aprobarea
Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în
format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări
de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim
suspensiv de accize
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 28/2014 simplifică sistemul de taxe în sensul
abrogării unor tarife și taxe parafiscale. Legiuitorul motivează
abrogarea acestora fie prin faptul că încasările au fost
nesemnificative fie prin faptul că procedurile administrative privind
colectarea și evidența acestor taxe sunt neperformante.
II. Se elimină taxa pentru eliberarea licenței de depozit în cadrul
autorizării operatorilor economici ce aveau dreptul să depoziteze
semințe.
III. Oficiile Registrului Comerțului de pe lângă tribunale vor
acorda gratuit îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale
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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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