P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

 Nr. 29 / 16 Iulie 2014

ISSN 2344 – 5939
ISSN–L 2344 – 5939

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă utilizând planul de conturi din sistemul de
contabilitate simplificat.
 Studiu de caz reducere comercială acordată la vânzare şi ulterior
vânzării.
 Studiu de caz pentru calculul și înregistrarea unui provizion pentru
impozite amânate.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Ce criterii avem în vedere la încadrarea unui activ imobilizat, conform
IAS 16 Imobilizări coporale versus IAS 40 Investiții imobiliare?
 ISA 510 – Misiuni de audit inițiale, solduri inițiale.
 Softul dumneavoastră de contabilitate listează situațiile contabile
conform legislației?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Locul prestării de servicii în cadrul activității de degustare vinuri.
 Corectarea erorilor din decontul de TVA după aprobarea rambursării
de TVA.
 Principalele aspecte privind procentele de TVA la livrările de grâu
efectuate de o persoană înregistrată în scopuri de TVA.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse
accizelor.

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. 537 din 26 Iunie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0512 din 09 iulie 2014 - Hotărâre privind condiţiile, procedura
şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor
reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi
nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept
combustibil pentru motor
 Legea nr. 97 din 04 Iulie 2014 publicată în Monitorul Oficial nr.
0506 din 08 iulie 2014 - Lege privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011
pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor
de către întreprinzătorii tineri
 Ordin ANAF nr. 1420 din 11 Iunie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0508 din 08 iulie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub
acoperirea carnetelor TIR
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 537/2014 reglementeză modul de restituire a accizei
suplimentare pentru motorina consumată de transportatori.
Potrivit art. 160 din Codul fiscal, unele categorii de transportatori
beneficiază de restituirea unei accize achitate la motorină în valoare
de 40 Euro pentru 1000 de litrii. Hotărârea adoptă un buget de
3.021.600.000 lei pentru aceste restituiri de accize ce se poate
utiliza până în data de 31 mai 2019.
II. Prima secțiune a acestei hotărâri definește persoanele
eligibile pentru restituirea acestei accize, cum ar fi transportatorii
rutieri de marfă licențiați fie în România, fie în alte state membre,
cu o capacitate a mijlocului de transport mai mare de 7,5 tone.
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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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