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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Studiu de caz privind contabilitatea unui sejur la un complex hotelier.
Organizarea unei excursii pentru turişti şi a unui concert cu un artist
nerezident.
 Se apropie inventarierea anuală a patrimoniului. Constatarea unui
plus de inventar pentru mijloace fixe şi materii prime. Reactualizare
2014.
 Vânzarea unei clădiri în regim de scutire de TVA. Ajustarea TVA
dedusă la achiziție. Studiu de caz.

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:
 HG nr. 1091 din 10 Decembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0902 din 11 decembrie 2014 - Hotărâre pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
 OUG nr. 79 din 10 Decembrie 2014 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0902 din 11 decembrie 2014 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 Ordin CNAS nr. 798 din 25 Noiembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0890 din 8 decembrie 2014 - Ordin pentru modificarea
şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 1091/2014 adoptă nivelul salariului de bază minim brut
pe țară, garantat la plată în anul următor.
II. În anul 2015 vom avea două majorări ale salariului minim
brut, astfel:
 începând cu data de 01 ianuarie 2015, salariul de bază minim
brut este în sumă de 975 lei/lună. Acesta corespunde unui
program complet de lucru de 168,667 ore medie lunară, iar
valoarea salariului orar este de 5,781 lei/oră.
 începând cu data de 01 iulie 2015, salariul minim brut este de
în sumă de 1.050 lei lunar. Și acesta este aferent unui program
de lucru de 168,667 ore medie lunară și corespunde unui tarif
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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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