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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Plata de către societate a unui impozit datorat de către persoana
fizică la vânzarea părţilor sociale. Studiu de caz. Actualizare 2015.
 Decontare între unitate şi subunitate. Utilizarea contului 481
„Decontări între unitate şi subunităţi” conform noilor reglementări.
 Avans achitat la un furnizor dintr-un alt stat membru pentru achiziţia
unui utilaj. Taxare inversă aferentă avansului.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Achiziția pe aceeași factură de bunuri destinate societății, dar și
bunuri proprii ale asociatului unic. Procedură contabilă recomandată.
 Ce procedură există pentru reconstituirea unor facturi pierdute,
distruse sau sustrase?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Formularul 601 "Cerere de încetare a obligaţiei de plată a contribuţiei
de asigurări sociale".
 Tratamentul fiscal al mostrelor acordate la clienți în scopul stimulării
vânzării.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Deducerea specială pentru creditele restructurate – aplicare de la 01
ianuarie 2016 pana la 31 decembrie 2017.

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. 197 din 09 Iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0529 din 16 iulie 2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscalbugetare
 Lege nr. 152 din 18 Iunie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0519 din 13 iulie 2015 - Lege pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în
registrul comerţului
 OMFP nr. 836 din 16 Iulie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0535 din 17 iulie 2015 - Ordin privind stabilirea fondului de
premiere pentru o extragere lunară a Loteriei bonurilor fiscale
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 8/2014 publicată anul trecut și aprobată prin Legea
nr. 197/2015, modifică mai multe acte normative din domeniul
financiar contabil și fiscal, astfel:
a) Codul fiscal;
b) Codul de procedură fiscală;
c) reglementările privind profesia de consultant fiscal și
consultant fiscal asistent.
II. Prin Legea nr. 197/2015 de aprobare a OUG nr. 8/2014, se
adoptă ordonanța cu ușoare modificări privind activitatea de
consultanță fiscală și activitatea consultantului fiscal.
III. În acest sens, se reiterează faptul că un consultant fiscal în
afară de activitatea de consultanță fiscală și reprezentare în fața
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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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