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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Înregistrarea achiziției unui frigider pentru păstrarea alimentelor
servite de salariați.
 Achiziţie case de marcat fiscale. Încadrarea la mijloace fixe, chiar
dacă valoarea de achiziție este mai mică de 2.500 lei.
 Înregistrarea unei facturi de telefon ce conţine şi penalităţi de
întârziere.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Este obligatorie reevaluarea construcţiilor la fiecare dată de 31
decembrie? De ce se procedează la reevaluare?
 Ce tratament contabil vom aplica în data de 31 decembrie 2014
pentru profitul realizat, regăsit în creditului contului 121 „Profit sau
pierdere”? Ce se întâmplă la 01 ianuarie 2015?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea şi mecenatul, în
anul 2015.
 În ce condiţii se poate beneficia de scutire la plata impozitului pe
profit pentru veniturile din dividende încasate de la o altă persoană
juridică română în anul 2015?

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

 Câteva aspecte privind amortizarea fiscală conform noului proiect de
Cod fiscal.

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. 467 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0134 din 23 Februarie 2015 - Ordin pentru
aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a marilor
contribuabili
 OpANAF nr. 468 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0135 din 23 Februarie 2015 - Ordin pentru
aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a
contribuabililor mijlocii
 OMFP nr. 141 din 10 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0139 din 24 Februarie 2015 - Ordin privind
Ordinului
viceprim-ministrului,
ministrul
modificarea
finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al ministrului sănătăţii nr. 1.045/2.084/793/2012
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate“
 OMFP nr. 197 din 23 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0139 din 24 Februarie 2015 - Ordin privind
Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi
agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
anul fiscal 2013, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii
aferente acestuia
 OMFP nr. 170 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0139 din 24 februarie 2015 - Ordin pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în
partidă simplă
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 OMFP nr. 150 din 11 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0136 din 23 Februarie 2015 - Ordin privind
modificarea şi completarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele internaţionale de raportare
financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori
mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului,
ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012
 OpANAF nr. 410 din 12 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0133 din 23 Februarie 2015 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089)
„Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea
condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul
fiscal“
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 467/2015 reglementează procedura de
administrare şi monitorizare a marilor contribuabili. Organul fiscal
competent în administrarea marilor contribuabili, a sediilor
secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii şi venituri
asimilate salariilor înfiinţate de marii contribuabili şi a
contribuabililor nerezidenţi pentru care marii contribuabili au
calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali este Direcţia
generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul ANAF.
II. Modificările intervenite în datele declarate iniţial de marii
contribuabili şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală se fac
prin depunerea cererii de preschimbare a certificatului de
înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului
de pe lângă tribunal, în a cărui rază teritorială marele contribuabil
îşi are sediul social.
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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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