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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziția unor titluri la un fond de investiții. Noțiunea de investiții
financiare pe termen scurt, conform noilor reglementări contabile.
 Monografie contabilă achiziţie mijloc de transport prin contract de
leasing cu clauză de buy back.
 Vânzarea la export a unor mărfuri achiziționate de pe piața liberă.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Aspecte privind valoarea de inventar a stocurilor pentru societăţile în
insolvență sau faliment.
 Aspecte privind contabilitatea costului cu serviciile în cadrul
operatorilor de turism ce facturează pachete ce conțin masa, cu cota
de TVA de 9%.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Procedura cesiunii de TVA condiționată de existența unei eșalonări la
plată.
 Când se depun declaraţiile 392A „Declaraţie informativă privind
livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul ...” şi
392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările
de servicii efectuate în anul ...” şi pentru ce se utilizează ?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt principalele aspecte privind deductibilitatea TVA în
legătură cu mijloacele de transport persoane?

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. 83 din 26 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0076 din 29 ianuarie 2015 - Ordin privind indicele
preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe profit anual pentru anul
fiscal 2015
 Ordin ANAF nr. 163 din 22 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0074 din 28 ianuarie 2015 - Ordin pentru aprobarea
Normelor privind procedurile simplificate de vămuire
 OMFP nr. 65 din 22 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0069 din 27 ianuarie 2015 - Ordin privind principalele
aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice
 OG nr. 4 din 21 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0074 din 28 ianuarie 2015 - Ordonanţă pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 OMFP nr. 60 din 21 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0068 din 27 ianuarie 2015 - Ordin pentru actualizarea
cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare,
precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de
cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care
acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire
turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr.
1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în
cadrul localităţii, în interesul serviciului
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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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