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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă vânzări prin consignaţie. Actualizare 2015.
 Constituirea unui provizion pentru garanţie de bună execuţie. Noile
reglementări contabile. Actualizare 2015.
 Prestări de servicii între societăţi afiliate, ce utilizează sistemul de
TVA la încasare. Actualizare 2015.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce reprezintă cedarea şi casarea imobilizărilor corporale?
 Pot fi constituite provizioane pentru activitatea din exploatare,
conform noilor reglementări contabile?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 În ce situații se depune declarația 307 „Declaraţie privind sumele
rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe
valoarea adăugată“?
 Subvenţiile pentru angajarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani
sunt venituri impozabile pentru societate?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt elementele de patrimoniu și de venituri ce trebuie
declarate de persoana fizică supusă verificării situației fiscale?

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. 1111 din 18 Mai 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0401 din 8 Iunie 2015 - Ordin pentru aprobarea Normelor
tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie
izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în
cadrul regimului de tranzit comunitar/comun
 OMFP nr. 644 din 05 Iunie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0398 din 05 iunie 2015 - Ordin privind prospectul de
emisiune a titlurilor de stat destinate exclusiv investitorilor
persoane fizice în cadrul Programului FIDELIS
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 1111/2015 aprobă normele tehnice privind
autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei
globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit
comunitar/ comun.
II. În vederea obținerii autorizației se necesită depunerea unei
cereri de autorizare pentru emiterea titlurilor de garanţie izolată
la biroul de garanţie din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.
Aceasta se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi
conţine următoarele date:
a) denumirea operatorului economic şi sediul social al acestuia,
numărul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate ca
necesare în vederea contactării;
b) codul unic de înregistrare;
c) numărul EORI atribuit de autoritatea vamală;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajează legal
operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii
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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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