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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Înregistrări contabile sume constatate în urma unei inspecții fiscale.
 Achiziție obiecte de inventar și primirea unor bunuri cu titlu gratuit.
 Achiziție de mărfuri cu plată prin bilet la ordin. Vânzare la un client și
încasare prin cec.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Analiză comparativă funcția chitanței și a dispoziției de plată.
 Se necesită facturarea pentru diferențele de curs valutar?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Exportul unor mostre. Documente justificative și alte aspecte
fiscale.
 Aspecte privind eliberarea certificatului ce atestă plata impozitului
pe veniturile realizate de nerezidenți.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Aspecte fiscale privind acordarea de mărțișoare cu ocazia zilei de 01
martie 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:
 OpANAF nr. 360 din 06 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0120 din 16 februarie 2015 - Ordin privind
completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru
aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor
acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii
fiscale restante sub o anumită limită
 OMFP nr. 159 din 16 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0131 din 20 februarie 2015 - Ordin pentru stabilirea
modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor
referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale
 OMFP nr. 166 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0129 din 19 februarie 2015 - Ordin pentru
aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete
 OMFP nr. 161 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0130 din 20 februarie 2015 - Ordin pentru
modificarea şi completarea Procedurii de comunicare prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice,
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.154/2014
 OMFP nr. 162 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0130 din 20 februarie 2015 - Ordin privind
abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru
aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a
contribuabililor în domeniul fiscal
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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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