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Motto:
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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Schimbarea unei piese în perioada de garanţie, pentru un
echipament livrat intracomunitar. Studiu de caz 2015.
 Casarea unor licenţe pentru softuri de calculator ce nu mai sunt
utilizate, conform noilor reglementări contabile.
 Achiziţie intracomunitară de mărfuri greu vandabile. Constituire
provizion pentru evaluarea la inventarul anual de la 31 decembrie
2015.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;

 Majorarea capitalului social pe seama datoriilor neplătite către o
societate afiliată. Procedură contabilă.
 Câteva aspecte privind primele de capital, conform noilor
reglementări contabile.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Refacturare către o societate din România a serviciilor de cazare
hotelieră de către o societate din Italia. Tratament fiscal.
 Când nu se va aplica taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate în
anul 2016? Scutiri conform noului Cod fiscal.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Câteva aspecte privind impozitarea veniturilor realizate din România
de nerezidenţi, conform noului Cod fiscal. Ce scutiri există?

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:
 OUG nr. 46 din 23 Octombrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0801 din 28 octombrie 2015 - Ordonanţă de urgenţă
pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative
 Lege nr. 249 din 28 Octombrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0809 din 30 Octombrie 2015 - Lege privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de
ambalaje
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 46/2015 modifică punctual următoarele prevederi
normative:
 OUG nr. 28/2013 privind programul național de dezvoltare
locală;
 OUG nr. 34/2009 privind rectificarea bugetară și reglementări
financiar fiscale;
 se introduce derogare de la Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale;
 se modifică o prevedere din Legea nr. 10/1995 privind
calitatea în construcții;
 se prorogă un termen din OUG nr. 40/2006 privind
funcționarea programelor multianuale.
II. Între Ministerul Dezvoltării Regionale și beneficiari pot fi
semnate contracte de finanțare cu o perioadă maximă de 4 ani.
Această perioadă poate fi prelungită cu maxim 2 ani, în funcție de
prevederile bugetare aprobate anual.
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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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