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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziții intracomunitare de bunuri în valoare de 10.000 euro x 4,5
lei/euro, efectuate de o persoană juridică neînregistrată în scopuri de
TVA în România.
 Acordarea unui împrumut către o altă societate din grup de către o
entitate ce conduce contabilitatea conform Standardelor
Internaționale de Raportare (IFRS).
 Achiziția unui mijloc de transport de la o persoană fizică autorizată
dintr-un alt stat membru. Utilizarea sistemului de contabilitate
simplificat.

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

 Ce reprezintă evenimentele ulterioare perioadei de raportare,
conform Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 10
Evenimente ulterioare perioadei de raportare?
 Ce reprezintă noțiunea de fraudă, conform Standardului de audit ISA
240 Responsabilitatea auditorului privind frauda în cadrul unui audit
al situațiilor financiare anuale? Ce elemente indică o fraudă generată
de deturnarea de active?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Dividende plătite către o societate din Germania. Aplicarea
Convenției de evitare a dublei impuneri, optimizare fiscală.
 Ce tip de bunuri și în ce condiții sunt considerate bunuri pentru
stimularea vânzărilor?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt principalele aspecte privind procedura aprobării tacite?

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:
 OpANAF nr. 2906 din 25 Septembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0736 din 09 octombrie 2014 - Ordin privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 OpANAF nr. 3001 din 01 Octombrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0733 din 07 octombrie 2014 - Ordin pentru
modificarea OpANAF nr. 3.582/2013 privind organizarea
activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 2906/2014 introduce o nouă procedură
privind contestarea actelor administrativ fiscale şi detaliază
punctual modul de aplicare a prevederilor de la art. 205 – 208 din
Codul de procedură fiscală, temei normativ în baza căruia de poate
contesta un act administrativ fiscal.
II. Această procedură se aplică tuturor actelor administrative
fiscale ce nu impun în seama contribuabilului măsuri asiguratorii
sau de executare silită, acestea urmând procedura contestării,
conform art. 172 – 174 din Codul de procedură fiscală.
III. Orice persoană ce se consideră lezată într-un drept al său,
printr-un act administrativ fiscal, poate contesta această măsură.
De asemenea, se poate contesta neemiterea unui act administrativ
fiscal în termenul legal. Este obligaţia contestatatului să
demonstreze lezarea suferită şi dreptul încălcat.
IV. Contestaţia se depune în formă scrisă, în original la organul
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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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