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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Import materii prime. Producţie livrată intracomunitar către un client
neplătitor de TVA dintr-un alt stat membru.
 Pregătirea situațiilor financiare cu data de 31 decembrie 2014.
Constituire provizioane pentru clienţi neîncasaţi, clienţi incerţi sau în
litigiu.
 Deducere TVA pentru active achiziţionate înainte de înregistrarea în
scopuri de TVA.

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

 Contabilitatea unor sucursale a unei societăţi comerciale române
deschise în Germania – stat comunitar și în Elveția – stat terț.
 La ce valoare se evaluează titlurile financiare cotate pe o piaţă
reglementată, conform noilor reglementări contabile?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Corectarea facturilor în timpul inspecției fiscale.
 Poate fi sponsorizată o persoană fizică?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Din anul 2019 se reduce procentul de impozit pe profit la 14%.
Proiect de modificare a Codului 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:
 OMFP nr. 138 din 09 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0113 din 12 februarie 2015 - Ordin pentru
modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii
de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit.
j), j^1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale
Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în
România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001,
ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011
 Ordin ANAF nr. 320 din 02 Februarie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0114 din 12 februarie 2015 - Ordin
privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea
procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură
fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 138/2015 modifică normele de aplicare pentru
scutirea de TVA la livrările către ambasade, organisme
internaționale recunoscute astfel și forțele NATO.
II. Astfel, potrivit acestui act normativ, pentru închirierea sau
leasingul de bunuri imobile persoanele scutite stabilite în România
parte a misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare pot beneficia
de scutirea directă de TVA pe baza avizului privind îndeplinirea
condiţiilor de reciprocitate, care este valabil pentru o perioadă de
12 luni consecutive de la data emiterii acestuia.
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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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