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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Plată arvună pentru achiziția unui teren. Pierdere sumă. Aspecte
privind achiziția unui activ imobilizat.
 Casarea unor licenţe pentru softuri de calculator ce nu mai sunt
utilizate. Noi proceduri contabile în anul 2015.
 Monografie contabilă principalele activităţi ale unui anticariat.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce cuprinde costul unei imobilizări corporale, conform noilor
reglementări contabile?
 Ce reprezintă principiul prudenței? Mai este prevăzut de noile
reglementări contabile?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Deducerea pierderii fiscale din anii anteriori la calculul impozitului pe
profit din exerciţiul curent.
 Tratamentul fiscal al asigurării de sănătate în străinătate pentru un
salariat aflat în delegaţie externă.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt termenele de depunere a situaţiilor financiare anuale în
anul 2015?

VI. 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:
 Ordin ANAF nr. 632 din 09 Martie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0178 din 16 martie 2015 - Ordin pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie
privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către
persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153
alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal“
 OMFP nr. 256 din 10 Martie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0178 din 16 Martie 2015 - Ordin pentru modificarea şi
completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile
de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil,
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.
2.086/4.504/2010
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordin ANAF nr. 632/2015 se adresează plătitorilor de TVA al
căror cod de TVA a fost anulat de către autoritățile fiscale.
II. În ciuda faptului că acest cod de TVA a fost anulat, aceste
persoane au obligația să colecteze și să plătească TVA pentru
tranzacțiile aflate în sfera TVA, efectuate după anularea
înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 11 alin. (1^1) – (1^3)
din Codul fiscal, fără a avea dreptul să deducă TVA de la achizițiile în
legătură cu aceste tranzacții.
III. Formularul pentru declararea și plata TVA aplicabil în această
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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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