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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Contabilitatea unui transfer de afacere scutit de TVA, conform art.
128 alin. (7) din Codul fiscal. Actualizare 2015.
 Cheltuieli ce nu se înregistrează în costul de producţie. Realizare
confecţii cu export în Republica Moldova. Studiu de caz.
 Taxa de reclamă şi publicitate pentru afişajul public. Cine suportă
impozitul datorat bugetului local – cel ce realizează venitul din
publicitate sau cel ce suportă cheltuiala cu publicitatea?

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Câteva aspecte privind producția de bijuterii din aur.
 Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Vânzarea unei construcții la o societate aflată în procedura
insolvenței.
 Recuperarea TVA plătită în alte state.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Aspecte particulare privind Registrul cu banii personali ai salariaților,
vânzări prin mijloace de transport.

VI. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul
financiar contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OMFP nr. 513 din 30 Aprilie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0300 din 30 aprilie 2015 - Ordin pentru aprobarea
modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum
şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal
 OUG nr. 8 din 22 Aprilie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0285 din 28 aprilie 2015 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea unor acte normative
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 513/2015 instituie modelul Registrului de bani
personali ce trebuie ținut de către persoanele ce efectuează vânzări
de bunuri/prestări de servicii direct către populație, utilizând case
de marcat fiscale.
II. Urgența derivă din faptul că în termen de 5 zile lucrătoare de
la data publicării prezentului ordin, respectiv până vineri 08 mai
2015, trebuie notificată autoritatea fiscală prin care se anunță
înființarea Registrului cu banii personali ai salariaților și numărul de
pagini al acestuia.
III. Registrul se prezintă sub forma unui caiet cu pagini A4, ce
trebuie numerotat crescător, pe ultima filă semnând
administratorul sau înlocuitorul de drept al acestuia.
IV. În Registrul banilor personali, se completează zilnic la
începutul programului de lucru, de către salariații operatorului
economic, ”aferenți unității de vânzare a bunurilor/prestare a
serviciilor”. Înțelegem așadar că nu toți salariații unei societăți vor
complete aceste sume în Registrul de bani, ci numai cei din incinta
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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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