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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Poprire pe salariu pentru neachitarea unui credit bancar de către un
salariat. Studiu de caz. Actualizare 2015.
 Utilizarea contului 4092 „Furnizori – debitori pentru prestări de
servicii”, conform noilor reglementări contabile. Sistemul de TVA la
plăţile în avans.
 Achiziţie bunuri prin curier, plata sumelor către acesta pentru a fi
decontate furnizorului.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Câteva aspecte foarte importante cu privire la registrele de
contabilitate.
 Care sunt principiile calculației costurilor?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Cheltuielile cu implementarea sistemului ISO. Tratament fiscal în anul
2015.
 Când nu se aplică taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate? Ce
scutiri există în anul 2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Pentru ce categorii de bunuri se aplică cotele de TVA reduse în
procent de 9% și în procent de 5% în anul 2016?

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:
 Ordin ANAF nr. 2319 din 08 Septembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0709 din 22 septembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere
anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate“ şi a formularului 632 „Decizie privind desfiinţarea
deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate“
 OMFP nr. 897 din 03 August 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0711 din 22 septembrie 2015 - Ordin pentru aprobarea
Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a
principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi
lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a
unor asociaţi din cadrul societăţilor
 Normă ASF nr. 14 din 05 August 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0706 din 21 Septembrie 2015 - Normă privind
reglementările contabile conforme cu directivele europene
aplicabile sistemului de pensii private
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Persoanele fizice ce realizează venituri din activități
independente, din cedarea folosinței bunurilor sau din alte surse
pentru care există obligația impozitării, depun anual declarație de
venit, cunoscută ca formularul 200, pentru venitul realizat sau
formularul 220 la începerea activității sau când se estimează noi
valori. Aceste declarații de venit reprezintă sursa de date pentru
ANAF, ce determină obligația persoanei fizice pentru plata
contribuției individuale la asigurările de sănătate.
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

 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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