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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Ajustare TVA pentru mijloace de transport casate. Studiu de caz.
 Achiziția unei clădiri în baza unui contract de leasing financiar.
Înregistrări contabile.
 Plata unei prime de asigurare de sănătate pentru un salariat.
Înregistrarea cheltuielilor după natura lor și nu după scop.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Încasări cu numerar de la persoane fizice. Noi prevederi normative.
 Metoda inventarului intermintent. Cine are dreptul să utilizeze
această metodă?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 În ce condiţii se poate vinde un imobil în regim de scutire de TVA ?
 Achiziţii intracomunitare de bunuri, în plafonul de scutire de TVA de
10.000 euro. Implicații fiscale asupra TVA în funcție de natura
bunurilor achiziționate.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;

 Redirecţionare 2% din impozitul pe venit către beneficiari de utilitate
publică.

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. 6 din 07 Aprilie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0250 din 15 aprilie 2015 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal
 OUG nr. 5 din 02 Aprilie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0253 din 16 Aprilie 2015 - Ordonanţă de urgenţă privind
deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 6/2015 introduce o măsură fiscală foarte îndrăzneață,
respectiv reduce cota de TVA la procentul de 9% pentru livrarea de
alimente destinate consumului uman și consumului animal, pentru
livrarea de băuturi cu excepția celor alcoolice și pentru serviciile de
restaurant și catering, cu excepția bunurilor alcoolice comercializate
de acestea.
II. Aceasta este din punctul nostru de vedere principala noutate
adusă de ordonanță, elementul forte al actului normativ, însă
legiuitorul mai modifică aspecte de impozitare cu privire la
impozitarea tranzacțiilor cu bunuri imobile din patrimoniul
persoanei fizice (terenuri, construcții), impozitarea cedării folosinței
bunurilor, impozitarea veniturilor realizate de nerezidenți din
dobânzi și din profesii independente.
III. Începând cu 01 iunie 2015, cota de TVA de 9% se aplică pentru:
 alimente destinate consumului uman și animal;
 băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului
uman și animal;
 livrarea de animale și păsări vii din speciile domestice;
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

 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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