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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă privind TVA la plata în rate în contextul
sistemului de TVA la încasare.
 Plata în contul unui terţ. Înregistrări contabile.
 Închirierea unui bun imobil şi constituirea unei garanţii pentru plată.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Contribuţia pentru neangajarea persoanelor cu handicap. Mod de
calcul și tratament contabil.
 Costul mediu ponderat, reglementări legale și exemplu de calcul.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Refacturare tichete de masă imputate salariatului. Tratament fiscal
privind TVA.
 Asigurări de sănătate decontate de angajator în favoarea salariaţilor.
Tratament fiscal.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Acordare prioritară dividende în favoarea unui singur asociat.

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. 835 din 16 Iulie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0573 din 30 Iulie 2015 - Ordin privind încadrarea în activitatea
de creaţie de programe pentru calculator
 Ordin ANAF nr. 1964 din 24 Iulie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0566 din 29 iulie 2015 - Ordin pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru
condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
 Legea nr. 225 din 24 Iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0562 din 28 iulie 2015 - Lege privind anularea contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de
persoane fizice
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Potrivit art. 55 alin. (4) lit. l) din Codul fiscal, salariații ce au ca
atribuții crearea de programe pentru calculatoare beneficiază de
scutire de impozit pentru venitul din salarii. OMFP nr. 835/2015
stabilește condițiile în care se poate exercita această scutire.
II. Ordinul detaliază următoarele aspecte:
 tipul postului și încadrarea persoanei;
 documentația minimă a dosarului justificativ;
 condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorul,
respectiv activitățile considerate ca fiind de creare de programe.
III. În esență, scutirea de impozit pe venitul din salarii se
realizează la angajatorii ce au ca obiect de activitate crearea de
programe pentru calculator, ce au realizat în anul precedent un venit
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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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