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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Deschiderea procedurii insolvenței și pierderea unei părți din
creanță.
 Livrarea intracomunitară de certificate verzi.
 Imputarea unei achiziții intracomunitare către transportator.

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

 Principiul intangibilității bilanțului. Devine o amintire odată cu noua
Directivă a contabilității? Ce se prevede în IFRS?
 În ce situații practice identificăm aplicarea IFRS 2 Plată pe bază de
acțiuni?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Vânzarea unui mijloc de transport pe teritoriul unui stat terț fără
depunerea Declarației vamale de export.
 Ce atribuții are Direcția Antifraudă? Studiu de caz.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Taxare inversă pentru livrarea de energie electrică către un
comerciant cumpărător revânzător, conform art. 160 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:
 OUG nr. 73 din 03 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0883 din 05 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii
fiscal-bugetare nr. 69/2010
 OUG nr. 74 din 03 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0888 din 05 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele
măsuri bugetare
 OUG nr. 75 din 03 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0888 din 05 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 OMFP nr. 1620 din 27 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0881 din 04 decembrie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de
certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii
privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali
 OMFP nr. 1623 din 27 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0878 din 3 decembrie 2014 - Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din
pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor
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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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