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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă privind îmbunătățirea unui site de prezentare.
Reducere comercială pentru imobilizare necorporală. Reglementări
2015.
 Monografie contabilă acvacultură. Scăderea din gestiune a peștelui
vândut către pescari. Active biologice.
 Preluarea în franciză a unui spațiu comercial cu cesiunea
echipamentelor existente.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă contul 6861 „Cheltuieli privind actualizarea
provizioanelor”?
 Reflectarea în situațiile financiare a datoriilor și creanțelor
înregistrate la nivelul unei asocieri în participațiune. Actualizare
2015.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Aspecte privind achizița intracomunitară de mijloace de transport de
la un furnizor din alt stat membru neînregistrat în scopuri de TVA.
 Procedura de recuperare a TVA achitată înalte state pentru
transportatorii internaționali.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;

 Detalierea produselor alimentare ce intră în sfera comercializării cu o
cotă de TVA de 9%.

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:
 OpANAF nr. 863 din 07 Aprilie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0259 din 17 aprilie 2015 - Ordin pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularului „Decizia de reverificare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 863/2015 se încadrează în categoria celor ce
presupun dreptul autorității fiscale de a efectua o inspecție asupra
unor impozite și taxe datorate de către un contribuabil însă aceasta
intervine ulterior unui control deja efectuat.
II. Ca și regulă generală, contribuabilii pot fi supuși unei inspecții
fiscale pentru o anumită perioadă de timp și pentru impozitele și
taxele datorate de aceștia în perioada controlată.
III. În esență, după întocmirea raportului de inspecție fiscală și
după emiterea unei eventuale decizii de impunere, aceeași
perioadă fiscală nu mai poate fi reverificată. Aceasta ar fi regula
însă va trebui să analizăm și excepția.
IV. Potrivit art. 105^1 din
Codul de procedură
fiscală,
autoritățile fiscale pot decide reverificarea unei perioade ca
urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute
inspectorilor fiscali la data efectuării verificării, ce ar fi influențat
rezultatele acesteia.
V. Prin date suplimentare înțelegem informații, documente sau
alte înscrisuri obținute ca urmare a altor controale sau comunicate
către ANAF de către alte organe ale statului.
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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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