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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziția unei rovignete. Analiză comparată document justificativ bon
fiscal când este imprimat codul fiscal al cumpărătorului și în lipsa
acestuia.
 Constituire depozite bancare over-night. Studiu de caz.
 Comercializare bonuri de carburanți. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;

 Documentele utilizate pentru evidența contabilă a mijloacelor fixe.
 Metodele prevăzute de lege pentru evidența contabilă analitică a
stocurilor.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Cu ce cotă de TVA se vor factura în anul 2015 manualele școlare,
ziarele, cărțile, revistele și publicațiile?
 Ce se înțelege în anul 2015 prin servicii medicale, scutite de TVA, din
punctul de vedere al Codului fiscal?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Stabilirea din oficiu a creanţelor fiscale ca urmare a nedepunerii
declaraţiei de impunere, conform noului Cod de procedură fiscală.

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:
 OG nr. 39 din 26 August 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0655 din 31 august 2015 - Ordonanţă privind cazierul fiscal
 OG nr. 40 din 26 August 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0655 din 31 august 2015 - Ordonanţă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013
privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 HG nr. 679 din 19 August 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0654 din 28 august 2015 - Hotărâre privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 96/2011
 HG nr. 685 din 19 August 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0649 din 27 august 2015 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OG nr. 39/2015 reglementează o nouă procedură privind
cazierul fiscal, enumeră noțiunea de cazier fiscal, stabilește când
este necesară prezentarea acestui document în viața economică
de zi cu zi și enumeră regulile de înregistrare a unor fapte în
cazierul fiscal, respectiv regulile prin care sunt radiate fapte din
cazierul fiscal.
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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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