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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Investiții imobiliare conform noilor reglementări contabile. IAS 40
Investiții imobiliare. Studiu de caz.
 Înregistrările contabile ale închiderii exercițiului. Asemănări și
deosebiri față de procedurile anterioare.
 Cum se recunosc în contabilitate listele de clienți achiziționate de la
un terț?

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Evenimente ulterioare datei bilanțului conform noilor reglementări
contabile. În ce condiții sunt recunoscute acestea?
 Datoriile contingente și noua reflectare în reglementările contabile.

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

 Servicii electronice. Vânzare antivirus. Analiză comparată a facturării
cu TVA sau în regim de scutire de TVA în funcție de calitatea
clientului, persoană fizică sau juridică din Comunitate sau din afara
Comunității.
 Producția de softuri publicitare către o persoană impozabilă dintr-un
alt stat membru. Regimul fiscal al achizițiilor sub formă de distribuție
filme, muzică, softuri.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Se mai depune declarația 205 aferentă veniturilor din salarii 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:
 Circulară BNR nr. 1 din 07 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0014 din 8 Ianuarie 2015 - Circulară privind nivelul
ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
 Ordin ANAF nr. 4024 din 23 Decembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0002 din 05 ianuarie 2015 - Ordin pentru
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă
 HG nr. 1174 din 29 Decembrie 2014 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0965 din 30 Decembrie 2014 - Hotărâre privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea
accizei la motorina utilizată în agricultură
 Regulament BNR nr. 5 din 17 Decembrie 2014 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0963 din 30 Decembrie 2014 - Regulament
pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru
instituţiile de credit
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Începând cu 8 ianuarie 2015, dobânda de referință a BNR este
de 2,5%, potrivit Circularei BNR nr. 1/2015.
II. Din punct de vedere fiscal, acest indicator este foarte
important pentru plătitorii de impozit pe profit, când aceștia au
contractat împrumuturi de la alte entități decât cele bancare, cum
ar fi asociați ai societăților, administratori, societăți afiliate ce nu sunt
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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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