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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziţie intracomunitară de mărfuri de la o entitate afiliată urmată
de reducere de preţ. Studiu de caz.
 Înregistrarea unor cheltuieli cu deplasarea în străinătate, cursul de
schimb la justificarea avansului de trezorerie. Studiu de caz.
 Amenajări de terenuri. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Indemnizația pentru delegarea de la punctul de lucru al societății la
sediul principal.
 Vânzarea unui teren pe care se află o construcție în curs de execuție.
Tratamentul contabil.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;

 Transferul unui sector de activitate. Implicații contabile și fiscale.
 Achiziția intracomunitară a unui mijloc de transport de către o
persoană juridică română neînregistrată în scopuri de TVA.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Care sunt categoriile de cheltuieli deductibile limitat la calculul
impozitului pe profit, în anul 2016, conform Noului Cod fiscal?

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. 227 din 08 Septembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0688 din 10 septembrie 2015 - Lege privind Codul
fiscal
 OpANAF nr. 2204 din 21 August 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0684 din 9 septembrie 2015 - Ordin privind
aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul
activităților agricole, și pentru aprobarea unor formulare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. În Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015 sa publicat noul Cod fiscal. Vom reține acest act normativ drept
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Este o lege foarte amplă, ce
conține atît lucruri bune cit și lucruri mai puțin agreabile. Se
remarcă reducerea taxei pe valoarea adăugată, cota generală la
20%, însoțită de o scădere a TVA pentru livrările de cărți, manuale,
ziare, reviste la cota de 5%, cotă ce se aplică de altfel și pentru
accesul la competițiile sportive, evenimentele culturale etc.
II. Regăsim și creșteri de taxe cum ar fi majorarea taxelor locale
datorate de persoanele fizice pentru locuințele deținute,
remarcându-se majorări substanțiale și de mai multe ori pentru
locuințele folosite ca sedii pentru desfășurarea de activități
independente, respectiv observăm o extindere a tipurilor de venituri
pentru care se datorează asigurări sociale pensii sau contribuții
individuale la sănătate, ce nu se plătesc conform Codului fiscal actual.
III. Ne propunem să parcurgem elementele principale de
impozitare printr-o foarte scurtă analiză, amintind desigur că toate
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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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