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Cuprins

I. Ultimele noutăți în domeniul fiscal. Acte normative din
domeniul economic publicate în săptămâna anterioară

II. Praxis actual în calculul de taxe, impozite și contribuții
 Cheltuieli pentru cazarea salariaților cu domiciliul în alte localități.

Aspecte fiscale privind veniturile în natură.
 Aspecte privind pierderile din titluri financiare generate de

procedura falimentului și lichidarea voluntară.

III. Excelență în fiscalitate. Spețe numai pentru specialiști
 Înregistrare în scopuri de TVA din oficiu de către ANAF pentru

vânzarea de apartamente dintr-un ansamblu de locuințe.
 Achiziție intracomunitară de mijloace de transport second hand

destinate revânzării. Plată TVA la marja de profit.

IV. Elemente de impozitare și conducerea contabilității
 Capitalizarea costului cu îndatorarea la o construcție, într-o

perioadă de grevă, conform IAS 23 Costul îndatorării.

V. Subiecte de interes actual din domeniul fiscal și financiar
contabil

 Aspecte privind TVA la serviciile juridice prestate către beneficiari
persoane fizice cu domiciliul în afara Comunității Europene.

VI. Echipa redacției. Cum mă abonez? Prețuri abonamente.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar 
contabil

 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OpANAF nr. 360 din 06 Februarie 2015 publicat în Monitorul

Oficial nr. 0120 din 16 februarie 2015 - Ordin privind
completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru
aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor
acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii
fiscale restante sub o anumită limită

 OMFP nr. 159 din 16 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0131 din 20 februarie 2015 - Ordin pentru stabilirea
modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor
referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia
operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale

 OMFP nr. 166 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0129 din 19 februarie 2015 - Ordin pentru
aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

 OMFP nr. 161 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0130 din 20 februarie 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

 OMFP nr. 162 din 17 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0130 din 20 februarie 2015 - Ordin privind
abrogarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 767/2000 pentru
aprobarea Instrucţiunilor cuprinzând procedura de asistare a
contribuabililor în domeniul fiscal
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http://itva.ro/documents/OpANAF360per2015.pdf
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 Prețuri și opțiuni

 În afară de continuţul revistei, un abonat poate să descarce
legislaţia prezentată în revistă de pe site-ul redacției și poate primi
răspunsuri personalizate la întrebări adresate de acesta. Se pot
contracta următoarele opţiuni:

*calculat in lei, la cursul BNR din data emiterii facturii.
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Tip 
abonament/

opțiune
Detalii abonament Preț

lunar *

BASIC

Cuprinde abonamentul pentru revista contractată,
precum și posibilitatea de a accesa/descărca gratuit
legislația prezentată în revistă de pe site-ul
prestatorului.

12 
EUR

SILVER
Cuprinde varianta BASIC și editarea de redacție a unui
răspuns personalizat la o întrebare a clientului, răspuns
publicat în edițiile ulterioare;

17 
EUR

GOLD
Cuprinde varianta SILVER și editarea de redacție de
răspunsuri personalizate la un număr de 1-3 întrebări
adresate de client, publicate în edițiile următoare;

22 
EUR

PLATINUM

Cuprinde varianta GOLD iar răspunsurile se vor
comunica direct clientului prin e-mail, poștă sau fax în
termen de 3-5 zile de la primirea unei întrebari corecte
și complete.

27 
EUR

SENIOR Cuprinde Revista Prietenii Fiscalității și Revista Prietenii
Contabilității - Senior Expert, fără întrebări suplimentare

20 
EUR

EXCLUSIVE
Cuprinde Revista Prietenii Fiscalității, pachetul complet
al Revistei Prietenii Contabilității (3 reviste diferite), fără
întrebări suplimentare

30 
EUR

DIAMOND 
STAR 

Cuprinde Revista Prietenii Fiscalității, pachetul complet
al Revistei Prietenii Contabilității (3 reviste diferite),
abonament Alerta Fiscală (aproximativ 80 materiale
editate anual), fără întrebări suplimentare

40 
EUR

SUPEROFERTA Cuprinde varianta DIAMOND STAR și consultanță fiscală
personalizată pentru un număr de 1-3 întrebări pe lună.

50 
EUR
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 Cum mă abonez?

1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii
Fiscalității 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.taxare.ro
sau prin click aici!
3. Trimiteți un email la adresa office@taxare.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
 E-mail la: office@taxare.ro
 Fax: 0311.043.869
 Poștă destinatar: Revista Prietenii Fiscalității, adresa: Str. Aleea

Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București, cod
poștal 051414.

 Echipa redacțională Prietenii Fiscalității

 Manager produs: Adrian Bența
 Manager Calitate: Mihaela Bența
 Manager Marketing: Radu Emilia
 Manager IT: Radu Florin
 Consilier contabilitate: Bădoi Maria
 Consultant afaceri: Horațiu Sasu
 Consultant fiscal: 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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