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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 IFRS 2 Plată pe bază de acțiuni. Aspecte transpuse în reglementările
contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea.
 Noi proceduri contabile privind activele necorporale în curs de
execuție, la aplicarea pentru prima dată a OMFP nr. 1802/2014
privind contabilitatea.
 Reevaluare favorabilă a clădirilor la data de 31 decembrie 2014 când
anterior a existat o reevaluare nefavorabilă.

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

 Contabilizarea unei tranzacții în trei monede de referință, dintre care
una este moneda grupului pentru comparabilitatea datelor.
 Creanțele în valută înregistrate la masa credală transformate în lei pe
baza unui curs fix când s-a acceptat tabloul creditorilor la societate în
insolvență.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Achiziție intracomunitară fără comunicarea codului special de TVA
când acesta există, efectuată de o persoană neînregistrată în scopuri
de TVA.
 Obligația furnizorului de energie electrică de a utiliza casa de marcat
fiscală pentru încasările de la clienți persoane fizice.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Dresul busuiocului sau modificarea Codului fiscal în urma unor
abrogări fără logică.

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:
 OpANAF nr. 18 din 07 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0032 din 15 ianuarie 2015 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare
 Lege nr. 11 din 08 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0024 din 13 ianuarie 2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 OMFP nr. 1820 din 30 Decembrie 2014 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0020 din 12 ianuarie 2015 - Ordin privind aprobarea
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014
 OpANAF nr. 19 din 07 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0019 din 12 ianuarie 2015 - Ordin privind modificarea şi
completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii
de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA,
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
 OpANAF nr. 17 din 07 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0016 din 9 ianuarie 2015 - Ordin privind stabilirea criteriilor
pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin OpANAF nr. 18/2015 se reglementează o nouă procedură
de reînregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele impozabile
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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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