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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Plata unei prime de asigurare de sănătate pentru un salariat. Studiu
de caz.
 Achiziție obiecte de inventar și primirea unor bunuri cu titlu gratuit.
 Distrugerea unui stoc de materii prime din cauza unui incendiu
provocat de un fulger.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Tratamentul contabil al achiziţiei de gift-card, predate clienților în
scopul stimulării vânzării.
 La ce valoare se impută bunurile constatate lipsă la inventar?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Care este tratamentul TVA aplicabil livrărilor către ambasade?
 Ce mijloace de transport sunt scutite de impozitul auto datorat
bugetului local în anul 2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Când se constituie provizioanele pentru deprecierea creanțelor
clienți?

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:
 Lege nr. 209 din 20 Iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0540 din 20 iulie 2015 - Lege privind anularea unor obligaţii fiscale
 OG nr. 17 din 15 Iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0540 din 20 iulie 2015 - Ordonanţă privind reglementarea
unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor
acte normative
 Legea nr. 207 din 20 Iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0547 din 23 iulie 2015 - Lege privind Codul de procedură fiscală
 OMFP nr. 837 din 16 Iulie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0549 din 23 iulie 2015 - Ordin privind aprobarea Deciziei
Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Mult așteptata lege a aministiei fiscale a apărut, adoptată prin
Legea nr. 209/2015. În multe dintre situațiile prezente, beneficiarul
aministiei este chiar organul fiscal ce a tratat atipic spețele fiscale.
Să consultăm obiectul amnistiei.
II. Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum
şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul
fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată
contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei
activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de
până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a
acestui act normativ, respectiv data de 23 iulie 2015.
III. Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau
obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de
impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării
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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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