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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziția unor animale de lapte. Active biologice productive. IAS 41
Agricultură.
 Ce tratament contabil se aplică începând cu 01 ianuarie 2015 pentru
reducerile comerciale primite ulterior achiziției pentru bunurile care
se află în stoc?
 Studiu de caz. Procedura contabilă privind soldul contului 1065
„Rezerve din reevaluare”, la aplicarea pentru prima dată a noilor
reglementări contabile.

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

 Costul îndatorării pentru activele cu ciclu lung de fabricație. Analiză
comparată noile reglementări contabile față de IAS 23 Costul
îndatorării.
 Noțiunea de eroare contabilă semnificativă în noile reglementări
contabile. Procedura de corectare a erorilor contabile. IAS 8 Politici
contabile, estimări contabile și erori.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Baza de ajustare a TVA pentru alte bunuri decât cele de capital când
se utilizează o metodă de amortizare fiscală diferită de amortizarea
contabilă.
 Se modifică noțiunea de protocol din punctul de vedere al TVA în
anul 2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2014.

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. 1802 din 29 Decembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0963 din 30 Decembrie 2014 - Ordin pentru
aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate
 OUG nr. 92 din 29 Decembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0957 din 30 Decembrie 2014 - Ordonanţă de
urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi
modificarea unor acte normative
 Legea nr. 186 din 29 Decembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0960 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetului de
stat pe anul 2015
 Legea nr. 187 din 29 Decembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0961 din 30 decembrie 2014 - Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 OUG nr. 91 din 23 Decembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0966 din 30 decembrie 2014 - Ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 Ordin ANAF nr. 4019 din 23 Decembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014- Ordin
privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 1 lit. a) şi b) din
anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea
livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul
naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru
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aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative
privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul
naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
 Ordin ANAF nr. 4018 din 23 Decembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0952 din 29 decembrie 2014 - Ordin
pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 1802/2014 aprobă reglementările contabile
conforme cu Directiva nr. 34/2013 privind contabilitatea, ce este
actul de referință în conducerea contabilității și întocmirea
situațiilor financiare anuale. Acesta intră în vigoare la 1 ianuarie
2015 și situațiile financiare din acest an vor fi întocmite conform
noilor reglementări.
II. Parcurgând prevederile actului normativ, senzația este de
cunoaștere a acestor reglementări, prin prisma reglementărilor
contabile anterioare, dar și de regăsire a unor elemente de
noutate generate de transpunerea în legislația națională a mai
multor standarde de contabilitate internațională.
III. Care sunt elementele de noutate absolută?
 Elementele de noutate absolută sunt generate de două abordări:
a) o reclasificare a entităților economice în categoriile de
microentități, entități mici, entități mijlocii și mari, iar în funcție
de această clasificare, fiecare dintre aceste entități va întocmi
situații financiare prescurtate sau cu mai multe componente;
b) transpunerea în legislația națională a mai multor standarde
IFRS față de cele deja existente.
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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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