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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Realizarea unor calculatoare prin asamblarea pieselor. Studiu de caz.
 Constituirea unui provizion pentru deprecierea calitativă a stocului
de materii prime și furaje, achiziționate prin taxare inversă.
 Achiziţie case de marcat fiscale. Încadrarea la mijloace fixe, chiar
dacă valoarea de achiziție este mai mică de 2.500 lei.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Metoda de contabilitate maestru-şah. Aspecte relevante.
 Principiului prevalenţei economicului asupra formei juridice, în
lumina noilor reglementări contabile.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Pentru ce bunuri este valabil plafonul de scutire de 10.000 euro când
se efectuează o achiziţie intracomunitară de către o societate
neînregistrată în scopuri de TVA?
 Ce sunt perisabilitățile și ce acte normative le reglementează?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;

 Cum se determină în anul 2016 bază impozabilă la care se aplică
impozitul pe veniturile microîntreprinderii, conform noului Cod
fiscal?

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. 1113 din 14 Septembrie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0700 din 17 Septembrie 2015 - Ordin pentru
completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi
completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului
(OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
246/2005
 Legea nr. 10 din 18 Ianuarie 1995 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0689 din 11 septembrie 2015 - Lege privind calitatea
în construcţii (republicare)
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 1113/2015 pune în practică prevederile OG nr.
17/2015 privind unele măsuri fiscal bugetare, temei normativ ce
stabilește scutirea la obligația utilizării ștampilei de către operatorii
de drept privat.
II. Prin actul normativ se prevede că aplicarea amprentei
ștampilei pe ordinele de plată utilizate de către trezoreria statului
este obligatorie pentru instituțiile publice. Pentru operatorii de
drept privat, prevederea din ordin este destul de imperativă, în
sensul că „nu se aplică amprenta ștampilei”.
III. În acest context, apreciem că operatorii economici de drept
privat nu vor ștampila ordinele de plată prezentate trezoreriei
statului ci doar le vor semna prin persoanele ce au specimen de
semnătură la această instituție.
IV. În plus, considerăm că dacă operatorii economici prezintă
astfel de ordine de plată ștampilate către trezoreria statului ele
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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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