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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Studiu de caz. Deducerea TVA la activele achiziţionate înainte de
înregistrarea în scopuri de TVA.
 Achiziţia unui produs de la un furnizor şi acordarea cu titlu gratuit la
o persoană fizică în vederea promovării vânzărilor.
 Producţie peleţi. Studiu de caz – metoda cost standard.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Tratamentul contabil al unor impozite stabilite suplimentar în urma
inspecției fiscale.
 Ce reprezintă cheltuielile de dezvoltare, conform noilor reglementări
contabile?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Determinare plafon cifră de afaceri pentru scutirea de TVA.
 Determinare avantaje în natură.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Aspecte privind exportul de vinuri într-un alt stat membru.

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. 657 din 08 Iunie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0432 din 17 Iunie 2015 - Ordin pentru reglementarea
procedurii de raportare şi actualizare a indicatorilor utilizaţi de
ordonatorii de credite la fundamentarea bugetului de stat,
bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor
pentru şomaj şi bugetului fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate
 OMFP nr. 668 din 09 Iunie 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0424 din 15 Iunie 2015 - Ordin pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor dispuse prin
dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de inspecţie,
raportarea privind modul de realizare a programelor de
activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 657/2015 se adresează ordonatorilor de credite și
are ca scop supravegherea împrumutului de două miliarde de euro
contractat de România de la Uniunea Europeană în noiembrie 2013.
II. Prin acest ordin, se enumeră punctual indicatorii pe care se va
construi bugetul de stat și în baza acestuia se vor asigura sursele
de finanțare ale împrumutului. Acești indicatori se transmit la
Ministerul Finanțelor Publice prin intermediul internetului, purtând
responsabilitatea celor ce i-au întocmit.
III. Sunt în sfera ordinului analizat astăzi următorii ordonatori de
credite: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Agriculturii
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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

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

