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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziţia unui activ imobilizat împreună cu consumabile.
Contabilizare distinctă sau în valoarea activului?
 Alocarea în costul de achiziție al mărfurilor a cheltuielilor de
transport facturate ulterior. Studiu de caz conform noilor
reglementări contabile.
 Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare.
Studiu de caz 2015.

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

 Tratamentul contabil al timbrului de mediu pentru achiziția de
autoturisme, conform noilor reglementări contabile.
 Indemnizația pentru delegarea de la punctul de lucru al societății la
sediul principal.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Deducerea cotizației anuale achitată la o organizație fără scop
patrimonial în anul 2016.
 Ce impozite și ce declarații se depun pentru dividende plătite către o
persoană fizică rezidentă în anul 2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Câteva aspecte privind concedierea, conform Codului muncii.

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. 50 din 27 Octombrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0817 din 03 noiembrie 2015 - Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscal
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 50/2015 aduce una dintre cele mai așteptate măsuri
de către mediul de afaceri, cel puțin de către mediul de afaceri
aferent proprietarilor de societăți mici și mijlocii.
II. Începând cu 01 ianuarie 2016, impozitul pe dividendul
distribuit persoanelor fizice este de 5%. Această cotă redusă se
aplică pentru toate dividendele distribuite acestor persoane fizice,
începând cu 01 ianuarie 2016, indiferent în ce exercițiu financiar s-a
realizat profitul ce se distribuie.
III. Dacă persoana fizică ce încasează dividendul în anul 2016
realizează și alte venituri supuse contribuției de sănătate, cum ar
fi venituri din salarii, din chirii, din activități independente, în
perioada fiscală a distribuirii dividendului, nu se plătește contribuție
de sănătate de 5,5% pentru aceste dividende. ( nu s-a abrogat art.
176 alin. (7) din noul Cod fiscal).
IV. Și dividendele plătite unei alte persoane juridice sunt supuse
aceleași cote de impozit pe dividend de 5% începând cu 01
ianuarie 2016. Desigur, această cotă se aplică numai dacă nu se
beneficiază de scutirea de impozit pe dividend.
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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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