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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziția intracomunitară a unor vouchere ce vor fi acordate
clienților.
 Contabilizarea impozitului pe profit amânat și a venitului din
impozitul pe profit amânat, conform IFRS.
 Monografie contabilă pentru pierderea de valoare a unei obligațiuni.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă scepticismul profesional, conform Standardului de
Audit ISA 200 Obiectivele generale ale auditorului?
 Cum se constituie o unitate protejată?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Se reportează valoarea investiției mai mare decât valoarea profitului
reinvestit, în anii următori?
 În ce condiţii se beneficiază de scutirea la impozitul pe dobânzi şi
revedenţe plătite unor nerezidenţi?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 În atenția transportatorilor: se modifică procedura de restituire a
accizei prevăzută la art. 176 din Codul fiscal.

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:
 Circulară BNR nr. 32 din 30 Septembrie 2014 publicată în
Monitorul Oficial nr. 0714 din 30 septembrie 2014 - Circulară
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României
 OUG nr. 58 din 22 Septembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0711 din 29 septembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă
privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea
unor acte normative
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin Circulara BNR nr. 32/2014, se stabilește că începând cu
data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României este de 3,00% pe an.
II. OUG nr. 58/2014 aduce mai multe modificări în domeniul
finanțelor publice, educației și al sănătății. Sursele de finanţare
pentru asigurarea lucrărilor de canalizare şi alimentare cu apă până
în zona limitrofă plajei cu destinaţie turistică și pentru asigurarea
ordinii publice pe plaja utilizată în scop turistic sunt asigurate prin
bugetele locale şi din alte surse.
III. Finanţarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi
posturi de prim ajutor se asigură din bugetele locale, din sume
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual
cu această destinaţie, prin legea bugetului de stat, la propunerea
fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice.
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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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