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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Achiziție echipamente în curs de aprovizionare printr-un contract de
leasing financiar. Capitalizarea costului cu dobânda pe perioada de
aprovizionare.
 Contabilitatea producției unui film de desene animate. Colaboratori
plătiți în baza drepturilor de autor, subvenție încasată.
 Reevaluarea în scădere a unei construcții urmată de majorarea
valorii.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 IFRS 5 Active imobilizate deținute în vederea vânzării și activități
întrerupte. Ce obiectiv și ce aspecte principale descrie IFRS 5?
 Ce Standard de Audit este utilizat în misiunile de revizuire a
situațiilor financiare?
 Ce criterii de mărime trebuie avute în vedere la consolidarea
situațiilor financiare? 31 august – dată de depunere a situațiilor
financiare consolidate.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Livrarea intracomunitară de proteze dentare. Ce se întâmplă la
depășirea plafonului de scutire de TVA?
 Calcul acciză pentru achiziții intracomunitare de vinuri spumante din
categoria șampaniilor.
 Servicii întreținere și reparații prestate de o societate din Ungaria.
Tratamentul fiscal al TVA și al impozitului datorat de nerezidenți.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Noua Directivă a contabilității. Ce se aseamănă și ce diferă
substanțial față de actualele reglementări?

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 BNR nr. 4 din 11 August 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0604 din 13 august 2014 - Ordin privind modificarea
anexei la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă
semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de
reglementare contabilă a Băncii Naționale a României
 Regulamentul BNR nr. 4 din 31 Iulie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0602 din 13 august 2014 - Regulament privind
raportarea de date și informații statistice la Banca Naţională a
României
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul BNR nr. 4/2014 modifică Anexa la Ordinul Băncii
Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de
raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în
sfera de reglementare contabilă a BNR. Ordinul modifică
formularul cod 30 "Date informative" și se aplică începând cu
raportarea contabilă de la 30 iunie 2014, al cărei termen de
depunere este până la data de 18 august 2014.
II. Reamintim faptul că Raportările contabile semestriale sunt
semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al
acestora, iar calitatea persoanei care a întocmit raportările
contabile semestriale se completează astfel:
 directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană
împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;
 persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre
ale CECCAR.
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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
Radu 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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