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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Înregistrări contabile împrumut acordat societății de către asociatul
unic. Utilizarea contul 4551 „Asociaţi – conturi curente”, conform
noilor reglementări contabile.
 Înregistrări contabile privind contractarea unui împrumut pe termen
lung pentru plata unei construcții.
 Înregistrări contabile privind plata unei rovignete pentru un
autoturism. Deductibilitate 50%.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Cum se evaluează imobilizările necorporale la cedarea acestora, în
anul 2015?
 Este posibilă reevaluarea unei construcții în interiorul exercițiului
financiar 2015?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Cum se stabilește provizionul/ajustarea pentru clienții neîncasați la
scadență?
 Cum se determină baza de calcul a cheltuielilor de protocol în anul
2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Se apropie depunerea situaţiilor financiare anuale. Cum determinăm
numărul mediu de salariați și numărul efectiv de salariați?

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:
 Legea nr. 57 din 25 Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0202 din 26 martie 2015 - Lege pentru modificarea şi
completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 Legea nr. 54 din 24 Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0198 din 25 Martie 2015 - Lege pentru completarea art. 73
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Ordin Institutul Național de Statistică nr. 168 din 25 Martie
2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 0200 din 25 martie 2015
- Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere),
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
1.832/856/2011
 Legea nr. 53 din 24 Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0198 din 25 martie 2015 - Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea nr. 57/2015 aduce modificări prevederilor OUG nr.
99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.
Conform acestui temei normativ, vânzările sub costul de achiziție
sau producție sunt interzise. Actul normativ stabilește însă și câteva
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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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