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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;

 Prima închidere de an, constituire rezervă legală, prima distribuire de
dividende. Înregistrări contabile.
 Utilizare cont 4092 „Furnizori – debitori pentru prestări servicii.”
 Monografie contabilă prima achiziţie intracomunitară de materii
prime.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Tratamentul contabil al garanției de bună execuție încasată într-un
cont colateral.
 Câteva aspecte privind munca la domiciliu.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Optimizare fiscală. Facilitate microîntreprindere cu un singur salariat.
 Ce reprezintă un bun de capital din punctul de vedere al TVA în anul
2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Procedură efectuare inventariere patrimoniu la data de 31 decembrie
2015.

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:
 OpANAF nr. 2727 din 26 Octombrie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0924 din 14 decembrie 2015 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de
declaraţii informative
 OUG nr. 57 din 09 Decembrie 2015 publicată Monitorul Oficial
nr. 0923 din 14 decembrie 2015 - Ordonanţă de urgenţă
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare
 OpANAF nr. 3604 din 09 Decembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0926 din 15 decembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor
materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată
 OpANAF nr. 3605 din 09 Decembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0926 din 15 decembrie 2015 - Ordin
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute
la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Lege nr. 316 din 11 Decembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0934 din 17 Decembrie 2015 - Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi
completarea unor acte normative
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 2727/2015 încadrează în categoria celor ce
reglementează (identifică) persoane fizice nerezidente ce obțin
venituri din activități dependente din România sau au asigurări 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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