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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Reevaluarea imobilizărilor necorporale. Activitate permisă
operatorilor economici ce conduc contabilitatea conform
Standardelor Internaționale de Raportare IFRS.
 Transferul în categoria stocurilor a activelor imobilizate destinate a fi
comercializate în perioada următoare.
 Fabricare de mobilier de bucătărie la comandă, ce conține obiecte
sanitare şi electrocasnice încorporate.

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

 IFRIC 18 Transferul de active de la clienți – analiză comparată cu
OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea.
 Câteva aspecte privind situația fluxurilor de trezorerie.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;

 Transport efectuat în favoarea unei societăţi comerciale din Spania ce
nu prezintă un cod valabil de TVA, dar prezintă dovada solicitării
înregistrării în scopuri de TVA la autorităţile fiscale din Spania.
Factură în regim de scutire de TVA.
 Achiziţie intracomunitară de bunuri când furnizorul din celălalt stat
membru nu emite o factură pentru acestea.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Ce se modifică și ce se păstrează în cazul Avizului de inspecție fiscală,
conform noului proiect de Cod de procedură fiscală?

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:
 OUG nr. 2 din 11 Martie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0176 din 13 Martie 2015 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
alte măsuri
 Lege nr. 37 din 11 Martie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0172 din 12 Martie 2015 - Lege privind clasificarea fermelor şi
exploataţiilor agricole
 OpANAF nr. 614 din 04 Martie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0160 din 6 Martie 2015 - Ordin pentru aprobarea
Instrucţiunilor de utilizare a formularelor declaraţiei vamale de
import/export în cazul aplicării procedurii alternative
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 2/2015 modifică OG nr. 119/1999 privind controlul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv. Astfel, potrivit
acestui act normativ, obligaţiile conducătorului entităţii publice în
domeniul controlului intern/managerial sunt:
 asigurarea elaborării, aprobării, aplicării şi perfecţionării
structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice,
procedurilor şi criteriilor de evaluare, pentru a satisface
cerinţele generale şi specifice de control intern/managerial.
 elaborarea anuală a unui raport asupra sistemului de control
intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al
Guvernului.
II. Cerinţele generale de control intern/managerial sunt, în
principal, următoarele:
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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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