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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziția unor bunuri ce vor fi acordate cadou la copiii minori ai
salariaților cu ocazia sărbătorilor de Paște.
 Înregistrări contabile privind refacturarea unor cheltuieli cu energia
electrică.
 Efectuarea reevaluării lunare a creanţelor şi datoriilor în valută,
conform noilor reglementări contabile. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Cine înregistrează amortizarea activelelor imobilizate corporale
achiziționate în baza unor contracte de leasing, conform noilor
reglementări contabile?
 Ce reprezintă activele biologice productive, conform noilor
reglementări contabile?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Tratamentul TVA aferent echipamentului achiziţionat de la terţi,
utilizat de salariaţii societăţii, acordat cu titlu gratuit.
 În ce situații autoritatea fiscală are dreptul să anuleze din oficiu codul
de înregistrare în scopuri de TVA?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt criteriile luate în considerare în anul 2015 pentru ca
situațiile financiare să fie supuse auditului statutar?

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. 417 din 06 Aprilie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0240 din 8 Aprilie 2015 - Ordin pentru aprobarea
Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor
Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de
revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi
pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării
extragerilor Loteriei bonurilor fiscale
 Lege nr. 70 din 02 Aprilie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0242 din 9 Aprilie 2015 - Lege pentru întărirea disciplinei
financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată
 OpANAF nr. 837 din 02 Aprilie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0246 din 10 aprilie 2015 - Ordin pentru modificarea
şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 417/2015 adoptă Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, modelul cererii
de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale și stabilește
componența Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor
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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

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

