P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

Nr. 21 / 27 Mai 2015

ISSN 2343 – 8460
ISSN–L 2343 – 8460

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

Motto:

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

Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Modul de evaluare a bunurilor – plata unui împrumut prin bijuterii.
Studiu de caz.
 Monografie import yachturi din SUA cu efectuarea vămii în Olanda,
urmată de achiziție cu transport în România.
 Contract de mandat întocmit conform Codului civil. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Raportul de audit întocmit cu rezerve.
 IAS 34 Raportarea financiară interimară.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Organizarea unui eveniment pentru obținerea de fonduri destinate
unor sponsorizări.
 Utilizarea casei de marcat fiscale. Vânzare la domiciliul clientului.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 O nouă idee măreață a Ministrului de Finanțe. Reducerea impozitului
pe venit pentru persoana fizică ce a efectuat achiziții justificate prin
bonuri fiscale.

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. 572 din 14 Mai 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0355 din 22 mai 2015 - Ordin pentru modificarea şi
completarea Procedurii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală şi persoanele fizice, aprobată prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.154/2014
 Legea nr. 117 din 21 Mai 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0355 din 22 mai 201 - Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a
altor acte în domeniul protecţiei concurenţei
 Lege nr. 69 din 16 Aprilie 2010 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0330 din 14 Mai 2015 - Legea responsabilităţii fiscalbugetare (republicare)
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 572/2015 modifică
procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere
la distanță între ANAF și persoanele fizice.
II. Astfel, persoanele fizice pot opta pentru comunicarea prin
mijloace electronice la distanță a actelor administrativ fiscale
emise în formă electronică de către organele fiscale, prin accesarea
serviciului ”Spațiul privat virtual”.
 Se precizează expres ca în această situație, nu se mai utilizează
și altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal.
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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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