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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Decontare salariu în natură, evaluarea bunurilor la prețul de piață.
 Schimbul de active. Cedarea unui teren contra unei construcții. Plata
unei sulte.
 Monografie contabilă privind utilizarea contului 591 „Ajustări pentru
pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate”.

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

 IFRIC 18 Transferul de active de la clienți – analiză comparată cu
OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea.
 Care sunt procedurile de audit pentru obținerea probelor de audit
conform Standardului Internațional de Audit ISA 500 – Probe de
audit?
 Ce sunt provizioanele pentru litigii și la ce valoare se constituie?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Tratamentul fiscal al veniturilor din vânzarea bunurilor în regim de
consignație.
 Activități agricole impozitate prin tranșe de venit, depășirea
plafonului de venituri de 100.000 euro.
 Impozit pe veniturile realizate de nerezidenți pentru achiziție servicii
publicitate Google Irlanda.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Noi proceduri privind reflectarea în contabilitate a operațiilor de
fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților.

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 Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
nr. 211 din 29 Mai 2014 – publicat în Monitorul Oficial nr. 0420
din 06 iunie 2014 - Ordin pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 3
la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor nr. 103/2010 privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor tipizate cu regim special ale
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi ale anexei
acestuia, destinate utilizării în activitatea de control, şi a
modelului şi conţinutului formularului tipizat cu regim special
al autorizaţiei emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor persoanelor fizice şi juridice ce efectuează
operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase.
 Ordin ANAF nr. 1296 din 21 Mai 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0412 din 03 iunie 2014 - Ordin privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea
Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedură fiscală.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANPC nr. 211/2014 aprobă modelul şi conţinutul
formularelor tipizate cu regim special ale Procesului-verbal de
constatare a contravenţiei şi ale anexei acestuia, destinate utilizării
în activitatea de control, precum şi aprobă modelul şi conţinutul
formularului tipizat cu regim special al autorizaţiei emise de ANPC
persoanelor fizice şi juridice ce efectuează operaţiuni cu metale
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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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