P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

 Nr. 14 / 8 Aprilie 2015

ISSN 2343 – 760X
ISSN–L 2343 – 760X

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Înregistrarea unui avans pentru achiziția unei imobilizări corporale,
conform noilor reglementări contabile.
 Înregistrarea cheltuielilor de constituire ale unei societăți, conform
noilor reglementări contabile.
 Utilizarea contului 7581 „Venituri din despăgubiri, amenzi şi
penalităţi”, conform noilor reglementări contabile.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă cifra de afaceri din punctul de vedere al situaţiilor
financiare anuale, conform OMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea?
 Mai prevăd noile reglementări contabile obligația adoptării
manualului de politici contabile?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;

 Achiziția intracomunitară a unui mijloc de transport de către o
persoană juridică română neînregistrată în scopuri de TVA. Tratament
fiscal.
 Sunt venituri impozabile pentru microîntreprinderi, veniturile
înregistrate în contul 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de
produse”?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Noţiunea de sediu permanent.

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:
 OMFP nr. 355 din 03 Aprilie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0230 din 03 aprilie 2015 - Ordin privind stabilirea unor
măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015
 Normă Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. 6 din 23
Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 0227 din 03
aprilie 2015 - Normă privind gestionarea riscurilor
operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de
entităţile reglementate, autorizate/ avizate şi/ sau
supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară
 HG nr. 219 din 25 Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0224 din 02 aprilie 201 - Hotărâre privind stabilirea
sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se
acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020
 OMFP nr. 344 din 01 Aprilie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0223 din 01 aprilie 201 - Ordin privind stabilirea unor
măsuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2015
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 355/2015 stabilește o excepție privind data plății
salariilor la instituțiile publice, respectiv data plății în luna aprilie
2015 a salariilor aferente lunii martie 2015.
II. Prin urmare, pentru ordonatorii principali de credite și
instituțiile publice subordonate, cum sunt Curtea de Conturi,
Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Mediului, Apelor și
Pădurilor, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului,
Ministerul Fondurilor Europene, data plății salariilor aferente lunii
martie 2015 este data de 08 aprilie 2015.
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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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