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. 40 / 1 Octombrie 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, situaţii analizate de specialiști;

 Decontarea unor cheltuieli sociale – spitalizare în străinătate. Studiu
de caz.
 Realizarea unei construcții în regie proprie – venituri din producția de
imobilizări corporale.
 Vânzare silită stoc de marfă de către ANAF, la care a fost constituit un
provizion pentru depreciere. Studiu de caz.

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

 Pentru ce categorii de stocuri nu se aplică Standardul de contabilitate
IAS 2 Stocuri? Ce situații particulare identificăm?
 În ce condiții ratele la leasingul financiar sunt considerate sume
eligibile în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Cursul de schimb pentru acciză ce va fi valabil în anul 2015.
 Ce mijloace de transport sunt scutite de la obligația de plată a
impozitului datorat la bugetul local?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Diferenţele de curs pentru plăţile în lei, dar actualizate la o valută,
sunt în sfera TVA? Speţă reală din luna septembrie 2014.

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:
 Legea nr. 124 din 23 Septembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0700 din 24 septembrie 2014 - Lege privind unele
măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale
personalului plătit din fonduri publice
 Legea nr. 125 din 23 Septembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0700 din 24 septembrie 2014 - Lege privind scutirea
de la plată a unor debite provenite din pensii
 Legea nr. 126 din 23 Septembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0700 din 24 septembrie 2014 - Lege pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea
recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru
creşterea copilului
 Ordin ANAF nr. 2869 din 19 Septembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0693 din 23 septembrie 2014 - Ordin
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la OpANAF nr.
127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea
procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de
dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală
 Ordin CNAS nr. 581 din 08 Septembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0685 din 19 septembrie 2014 - Ordin
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea
documentelor justificative privind dobândirea calităţii de
asigurat
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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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