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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;

 Contractarea unui împrumut pe termen lung acordat de o bancă din
România. Înregistrări contabile. Actualizare 2015.
 Sponsorizare cu bunuri achiziționate. Depăşire plafon 3 la mie din
cifra de afaceri. Studiu de caz.
 Vânzare printr-un magazin online de reduceri. Comision reţinut de
vânzător.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă investițiile imobiliare în lumina noilor reglementări
contabile?
 Livrări către nave. Înregistrări contabile și documente necesare.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Faptul generator al TVA pentru serviciile de construcţii montaj.
 Tratamentul fiscal al imputației pentru bunuri deteriorate din culpa
transportatorului.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Pierderea avansului achitat la o investiţie pentru neîndeplinirea
obligaţiei de cumpărare. Tratament contabil și fiscal 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:
 OMFP nr. 600 din 22 Mai 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0385 din 3 Iunie 2015 - Ordin pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri
 OpANAF nr. 841 din 02 Aprilie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0390 din 4 Iunie 2015 - Ordin privind aprobarea
modelului, conţinutului şi a normelor tehnice de utilizare şi
completare a formularelor specifice destinate utilizării în
activitatea vamală
 Legea nr. 121 din 29 Mai 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0382 din 2 Iunie 2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 Legea nr. 120 din 29 Mai 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0382 din 2 Iunie 2015 - Lege privind stimularea
investitorilor individuali-business angels
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Printr-un ordin comun al Ministrului Muncii și al Ministrului
Finanțelor Publice se introduce o nouă procedură de aplicare a
normelor de lucru pentru Legea nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activități cu caracter ocazional efectuate de zilieri.
II. Din punct de vedere fiscal și din punctul de vedere al
documentelor de evidență a activității zilierilor nu am identificat
modificări majore.
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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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