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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;

 Constituire stoc de marfă cu ocazia inventarierii pentru o societate ce
utilizează inventarul intermitent. Studiu de caz.
 Livrare în condiţia DDU - mărfuri în curs de aprovizionare. Studiu de
caz.
 Înregistrare retur marfă deteriorată livrată iniţial intracomunitar.

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

 Procedura de evidență contabilă a dobânzii viitoare aferentă unui
contract de leasing financiar.
 Modificarea contractului individual de muncă.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Aspecte privind modernizarea unor locații pentru salariați.
 Pentru ce bunuri nu poate fi aplicat regimul special al TVA
corespunzător bunurilor second-hand în anul 2015?

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cheltuieli nedeductibile pentru persoanele ce desfășoară activități
independente sau profesii libere în anul 2016.

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:
 Legea nr. 267 din 06 Noiembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0839 din 10 noiembrie 2015 - Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice nr. 2185 din 04 Noiembrie 2015 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0837 din 10 noiembrie 2015 - Ordin
privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă
sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului
2015
 Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice nr. 2184 din 04 Noiembrie 2015 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0837 din 10 noiembrie 2015 - Ordin
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de
masă pentru semestrul II al anului 2015
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin Legea nr. 267/2015 se aprobă OUG nr. 91 din 23/2014
pentru modificarea şi completarea OUG nr. 28/1999 privind
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale.
II. Modificarea adusă constă în faptul că se exceptează de la
obligația utilizării caselor de marcat fiscale încasările efectuate din
încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor
naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

 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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