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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Emiterea unei facturi de avans. Utilizarea contului 419 „Clienţi creditori”, conform noilor reglementări contabile.
 Închirierea unui bun imobil şi constituirea unei garanţii pentru plată.
Studiu de caz.
 Inventar la 31 decembrie 2015. Contabilizarea unui plus de inventar.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Inventarierea anuală a patrimoniului. Cum evaluăm stocurile la finele
exercițiului financiar 2015?
 Evaluarea creanţelor și datoriilor în valută la finele lunii, conform
noilor reglementări contabile.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Metodele de amortizare fiscală a imobilizărilor corporale permise de
noul Cod fiscal.
 Contribuţii deductibile limitat la calculul impozitului pe profit pentru
înscrierea în organizaţii profesionale în anul 2015.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Se mai soldează contul 542 „Avansuri de trezorerie” la finele
exercițiului financiar 2015?

VI. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul
financiar contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Ordin Institutul Național de Statistică nr. 501 din 02 Noiembrie
2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 0858 din 18 noiembrie
2015 - Ordin privind pragurile valorice Intrastat pentru
colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu
bunuri în anul 2016
 Lege nr. 282 din 18 Noiembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0863 din 19 Noiembrie 2015 - Lege pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul INS nr. 501/2015 adoptă plafoanele valorice
INTRASTAT valabile în anul 2016, prin a căror depășire operatorii
economici au obligația declarării livrărilor și achizițiilor
intracomunitare de bunuri la Institutul Național de Statistică.
II. Potrivit acestui act normativ în anul 2016, plafoanele
INTRASTAT sunt:
 suma de 500.000 lei pentru achiziții intracomunitare de
bunuri, inclusiv introducerile intracomunitare de bunuri ce nu
sunt neapărat și achiziții intracomunitare de bunuri în sfera
TVA;
 suma de 900.000 lei pentru livrări intracomunitare de bunuri,
inclusiv expedieri intracomunitare de bunuri ce nu corespund
noțiunii de livrare intracomunitară de bunuri în conceptul TVA.
III. Vor depune declarație INTRASTAT privind livrările și achizițiile
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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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