P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

 Nr. 46 / 18 Noiembrie 2015

ISSN 2343 – 760X
ISSN–L 2343 – 760X

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Înregistrare prestări de servicii în situația aplicării sistemului de TVA
la încasare în cazul plăților parțiale. Studiu de caz.
 Înregistrarea scăderii din gestiune a unei clădiri pierdute prin decizia
instanţei de judecată.
 Servicii de reparații prestate de un furnizor în luna noiembrie 2015 și
facturate de acesta în luna ianuarie 2016.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Încadrare contabilă achiziție echipamente destinate expunerii către
public.
 Câteva aspecte privind perioada de probă.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Tratament fiscal şi contabil pentru cadouri acordate copiilor minori ai
salariaţilor în anul 2015, când valoarea acestora nu depăşeşte 150 lei.
 Cum se impozitează diferențele de curs valutar la o
microîntreprindere, în trimestrul IV 2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Câteva principii pe care trebuie să le respectăm când decidem
reevaluarea activelor imobilizate.

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:
 Legea nr. 267 din 06 Noiembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0839 din 10 noiembrie 2015 - Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice nr. 2185 din 04 Noiembrie 2015 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0837 din 10 noiembrie 2015 - Ordin
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă
sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului
2015
 Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice nr. 2184 din 04 Noiembrie 2015 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0837 din 10 noiembrie 2015 - Ordin
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de
masă pentru semestrul II al anului 2015
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin Legea nr. 267/2015 se aprobă OUG nr. 91 din 23/2014
pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale.
II. Modificarea adusă constă în faptul că se exceptează de la
obligația utilizării caselor de marcat fiscale încasările efectuate din
încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor
naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de
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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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