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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de specialiști;

 Transferul în categoria stocurilor a activelor imobilizate destinate a fi
comercializate în perioada următoare.
 Monografie contabilă producţie de palincă.
 Înregistrarea contabilă a contractului de superficie când aceasta
presupune plata unei sume de bani.

III. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate de
specialiști;
 Este obligatoriu de întocmit bilanţul contabil pentru asocierile în
participaţiune?
 Tratamentul contabil al unui activ imobilizat primit cu titlu gratuit de
la un client din Comunitate.
 Încadrarea unui contract de leasing la categoria de leasing financiar
sau leasing operaţional, când se aplică pentru prima dată
Standardele Internaţionale de Contabilitate. IAS 17 Contracte de
leasing.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe analizate
de redacție;
 Declaraţii pentru achiziţii intracomunitare de produse accizabile.
 Contribuţia la asigurările de sănătate pentru persoane ce încasează
venituri din dividende. Existenţa unui contract de muncă cu timp
parţial conduce la un alt tratament fiscal ?
 Deducere cheltuieli de cazare ale administratorului când acesta îşi
schimbă rezidenţa fiscală.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Declararea serviciilor prestate în România de către nerezidenţi.

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:
 OMFP nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice.
 OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea
străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în
România.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Conform OMFP nr. 1154/2014 privind procedura de
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele
fizice, persoanele fizice și ANAF vor putea să comunice electronic,
utilizând: „Spațiul privat virtual și buletinul informativ fiscal”.
II. Persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă a actelor administrative
fiscale emise în formă electronică de către organele fiscale din
cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin accesarea
serviciului „Spaţiul privat virtual”.
III. Accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” reprezintă mod
de comunicare a actului adminstrativ fiscal, în sensul Codului de
procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. Prin acest serviciu persoanele fizice pot transmite
organului fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală şi cereri, înscrisuri sau documente.
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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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