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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Refacturarea unei chirii. Utilizarea contului 706 "Venituri din
redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii" conform noilor reglementări
contabile.
 Producţia şi vânzarea de cereale. Studiu de caz 2015.
 Investiții pe termen scurt în titluri financiare. Studiu de caz conform
noilor reglementări contabile.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Cum se poate modifica un contract individual de muncă?
 Tratamentul contabil al cheltuielilor de constituire conform noilor
reglementări contabile.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Ce reprezintă noțiunea de venituri din activități independente?
 În ce condiții veniturile din dividende încasate de o persoană juridică
română de la o altă persoană juridică română sunt scutite de impozit
pe profit?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt principalii contribuabili la impozitul pe profit, 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:
 OUG nr. 44 din 14 Octombrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0785 din 21 octombrie 2015 - Ordonanţă de urgenţă
privind acordarea unor facilităţi fiscale
 OMFP nr. 1376 din 21 Octombrie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0785 din 21 octombrie 2015 - Ordin privind
aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de
capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de
stat „Medium Term Notes“ printr-o emisiune de obligaţiuni
denominate în euro, în sumă de maximum 2 miliarde euro, şi
desemnarea administratorilor tranzacţiei
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 44/2015 se adresează tuturor contribuabililor
persoane juridice sau persoane fizice ce înregistrează impozite și
taxe datorate la bugetul general consolidat restante la data de 30
septembrie 2015 ce pot beneficia de anularea penalizărilor de
întârziere și a unei cote de 54,2% din dobânzile de întârziere dacă
achită impozitele scadente până la data de 31 martie 2016.
II. Achitarea poate fi înțeleasă și prin orice alt mod legal de
stingere a obligațiilor prevăzut în legislația fiscală.
III. Până când poate fi depusă cererea de anulare? Cererea de anulare
poate fi depusă până la data de 30 iunie 2016 inclusiv, sub sancțiunea
decăderii. Depunerea ulterioară acestui termen este considerată
tardivă iar contribuabilul nu poate beneficia de aceste facilități.
IV. Care sunt condițiile principale pentru a beneficia de amnistie?
 Un contribuabil poate beneficia de amnistie dacă îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
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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.
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Manager produs:
Manager Calitate:
Manager Marketing:
Manager IT:
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Consultant afaceri:
Consultant fiscal:

Adrian Bența
Mihaela Bența
Radu Emilia
Radu Florin
Bădoi Maria
Horațiu Sasu
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Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele
numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795
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