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. 32 / 12 August 2015

ISSN 2343 – 760X
ISSN–L 2343 – 760X

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

Motto:

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Acordarea unui împrumut cu transformarea acestuia în capital social.
Studiu de caz.
 Mobilier în curs de aprovizionare, utilizarea contului 224 ”Mobilier,
aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare”.
 Pierderi din materiale aflate la terți. Înregistrări contabile.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Omisiune la înregistrarea amortizării unui utilaj în exercițiile
anterioare. Procedură de corectare a erorilor conform noilor
reglementări contabile.
 Diferențe în minus la recepția de materii prime. Procedură contabilă.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Achiziția unui imobil. Tratament fiscal.
 Provizioane pentru garanții de bună execuție. Când se pot constitui,
pentru a fi deductibile fiscal?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cum se evaluează la inventar producţia în curs de execuţie?

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:
 OpANAF nr. 1966 din 24 Iulie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0580 din 3 August 2015 - Ordin pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe
propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii
de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din
sfera TVA“
 OpANAF nr. 1959 din 24 Iulie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0597 din 2015 - Ordin privind aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în
activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor
accizabile a Direcţiei generale a vămilor şi structurilor vamale
subordonate
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 1966/2015 reglementează în principal formularul
088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi
a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică
operaţiuni din sfera TVA“.
II. Acesta se depune de către societățile nou-înființate ce se
înregistrează în scopuri de TVA încă de la înființare și au dreptul să
solicite să fie înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin.
(1) lit. a) din Codul fiscal. Formularul se depune și de societățile ce
au fost înființate anterior și doresc să fie înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.
III. Formularul se depune și de societățile ce au fost anterior
înregistrate în scopuri de TVA iar ulterior li s-a invalidat codul de
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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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