P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

 Nr. 27 / 8 Iulie 2015

ISSN 2343 – 8452
ISSN–L 2343 – 8452

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Retur de marfă după înregistrarea în scopuri de TVA, iar vânzarea s-a
efectuat anterior înregistrării. Studiu de caz.
 Tratamentul contabil al amenajărilor de terenuri. Actualizare 2015.
 Achiziţia intracomunitară de produse din tutun, ce sunt acordate în
acţiuni de protocol.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Reducere comercială contabilitate bancară.
 Plata dividende prin mai multe hotărâri AGA.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Aspecte privind activitatea unei întreprinderi individuale.
 Aspecte privind angajarea de personal la un cabinet medical.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cum se atrage răspunderea în solidar a administratorului când
societatea pe care o administrează nu își achită impozitele?

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:
 Lege nr. 173 din 29 Iunie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0481 din 1 Iulie 2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanţă
 OpANAF nr. 1451 din 26 Iunie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0487 din 3 Iulie 2015 - Ordin privind procedurile de
agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea nr. 173/2015 modifică reglementările legislative cu
privire la acordarea voucherelor de vacanţă iar ponderea
principală o reprezintă actualizarea contravențiilor. Desigur, se
revine și la emiterea pe hârtie a voucherelor de vacanță.
 Voucherul de vacanţă se poate emite atât pe suport hârtie, cât
şi pe suport electronic, fiind destinat exclusiv achiziţionării
pachetelor de servicii turistice.
 Voucherul de vacanţă are perioada de valabilitate de un an de
la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de
valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost
emis pe acest tip de suport.
II. Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanţă acordate de
către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în
limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată
pentru fiecare angajat, pe un an calendaristic.
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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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