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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Impozitul pe venitul din vânzarea părților sociale. Debitori/creditori
conform noilor reglementări contabile.
 Studiu de caz. Aplicare regim special TVA pentru achiziția
intracomunitară de mijloace de transport second-hand.
 Achiziţie marfă în baza unui aviz de însoţire a mărfii, iar factura se
emite pe o valoare mai mică decât cea din aviz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;

 Aspecte contabile și fiscale pentru cedarea construcțiilor cu cota de
TVA de 5% în cadrul locuințelor sociale.
 Cum se înregistrează pierderea unei creanțe asupra unui client
societate străină, ca urmare a reorganizării judiciare?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Metode de amortizare fiscală a unui parc eolian.
 Plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru o persoană
ce a încasat dividende în perioada de concediu pentru creșterea
copilului.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt principiile calculației costurilor, conform prevederilor din
OMFP nr. 1826/2003 privind contabilitatea de gestiune și calculația
costurilor?

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:
 Circulara BNR nr. 5 din 04 Februarie 2015 publicată în
Monitorul Oficial nr. 0095 din 05 februarie 2015 - Circulară
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a
României
 OMFP nr. 106 din 02 Februarie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0091 din 03 februarie 2015 - Ordin pentru
organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscal
 OMFP nr. 96 din 28 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0081 din 30 ianuarie 2015 - Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie
2014
 Ordonanța nr. 10 din 28 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0081 din 30 ianuarie 2015 - Ordonanţă pentru
organizarea Loteriei bonurilor fiscale
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin Circulara nr. 05/2015, Banca Națională a României a redus
nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în lei la procentul de
2,25% pe an. Acest procent se va utiliza începând cu data de 05
februarie 2015, dată precizată în mod expres de actul normativ.
II. Desigur, acest indicator este unul foarte important pentru
persoanele plătitoare de impozit pe profit, când acestea au
contractate împrumuturi de la alte entități decât cele bancare,
împrumuturi pe termen lung. În această categorie de împrumuturi,
regăsim toate împrumuturile acordate de persoane ce acordă
împrumuturi într-un mod neprofesional, cum ar fi administratorii,
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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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