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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Transpunere IFRS 6 Explorarea și evaluarea resurselor minerale în
noile reglementări contabile conforme cu directivele europene
adoptate prin OMFP nr. 1802/2014.
 Ridicarea în regie proprie a unei construcții în scopul închirierii.
Procedură contabilă adoptată prin OMFP nr. 1802/2014. IAS 40
Investiții imobiliare.
 Achiziţie intracomunitară mijloc de transport second-hand. Utilizarea
în activităţi cu drept de deducere 50%.

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

 Achiziția unei participații la capitalul social al unei societăți din Italia.
Aspecte privind înregistrarea contabilă.
 Compensarea unor datorii cu valori diferite între două societăți
afiliate. Calitatea creanței compensate cu datoria.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Facilitate profit reinvestit aplicată de o societate aflată în insolvență,
în etapa de reorganizare.
 Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu transportul salariaţilor de la şi la
locul de desfăşurare a activităţii. Actualizare legislativă 2015.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Aspecte privind înregistrarea în contabilitate a unei vânzări de marfă
prin care instanța anulează tranzacția, restituind stocul vânzătorului,
dar nu și prețul cumpărătorului de rea-credință.

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:
 HG nr. 23 din 14 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0054 din 22 ianuarie 2015 - Hotărâre pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masa
 Lege nr. 12 din 20 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0052 din 22 ianuarie 2015 - Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 Decizia CCR nr. 662 din 11 Noiembrie 2014 publicată în
Monitorul Oficial nr. 0047 din 20 ianuarie 2015 - Decizie
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor
art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal
 HG nr. 20 din 14 Ianuarie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0046 din 20 ianuarie 2015 - Hotărâre pentru modificarea
alin. (6) al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată“ din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
 OpANAF nr. 112 din 16 Ianuarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0040 din 16 ianuarie 2015 - Ordin pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele
persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin HG nr. 23/2015 sunt adoptate normele de aplicare pentru
legea de acordare a tichetelor de masă, norme ce țin cont de
posibilitatea acordării tichetelor de masă atât pe suport hârtie, cât
și tichete de masă acordate pe suport electronic.
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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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