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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Preluare datorie aferentă unui terț în vederea semnării unui contract
de închiriere. Studiu de caz. Actualizare 2015.
 Declararea şi plata impozitului pe profit prin plăţi anticipate egale
trimestriale. Studiu de caz.
 Accident cu daună totală pentru un autoturism finanţat prin contract
de leasing. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Cheltuieli de cazare în cazul deplasării unui salariat în altă localitate
pentru îndeplinirea unor sarcini de serviciu.
 Câteva aspecte privind contractul individual de muncă cu timp
parţial.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;

 Modul de determinare a bazei impozabile pentru impozitul pe
venitul microîntreprinderii. Actualizare 2015.
 Cum se realizează depunerea declarațiilor fiscale de către persoanele
fizice ce realizează activități supuse impozitului pe venit?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Câteva dintre principii fundamentale ale Codului muncii.

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. 367 din 27 Mai 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0373 din 28 mai 2015 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 44/2004
 Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice nr. 1069 din 22 Mai 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0374 din 28 mai 2015 - Ordin pentru
stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă
pentru semestrul I al anului 2015
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. HG nr. 367/2015 se încadrează în categoria celor foarte
importante din punctul de vedere al operatorilor economici ce
desfășoară activități cu produse agricole, cu produse alimentare și
băuturi nealcoolice pentru care facturarea se va efectua cu cota de
TVA de 9% începând cu 1 iunie 2015.
II. Astfel, principala prevedere a acestui act normativ este
enumerarea codurilor tarifare pentru care se va utiliza cota redusă
de TVA. Se necesită maximă atenție pentru produsele cu dublă
întrebuințare deoarece sunt o mulțime de excepții și o mulțime de
coduri tarifare excluse de la facturarea cu cota redusă.
III. În afară de aceste reglementări din sfera TVA, actul normativ
reglementează și în următoarele domenii:
 scutiri de impozitul pe venit pentru persoanele cu handicap;
 fiscalizarea bacșișului atât la nivelul persoanei fizice cât și la
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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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