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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 provizion pentru impozite amânate. Studiu de caz.
 Stocuri în curs de aprovizionare în cazul unui import. Studiu de caz.
 Executare silită vânzare marfă. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Evaluarea la inventar a imobilizărilor corporale și necorporale.
 Evenimente ulterioare datei bilanțului, conform noilor reglementări
contabile.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Impozitul pe construcții datorat în anul 2015. Câteva aspecte
particulare.
 Decontarea transportului salariaților între două localități. Tratament
fiscal.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Impozitarea veniturilor din contractele civile realizate de persoane
fizice.

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. 3831 din 16 Noiembrie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0874 din 23 noiembrie 2015 - Ordin pentru
aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către
organul fiscal central
 Ordin ANAF nr. 2963 din 18 Noiembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0879 din 24 noiembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei
fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 837/2015, precum şi a modelului şi
conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria
răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care
realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor“
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 3831/2015 adoptă procedura efectivă de aplicare a
amnistiei fiscale, procedură reglementată de OUG nr. 44/2015
privind unele facilități fiscale. În acest context, amintim faptul că
pentru obligațiile restante la data de 30 septembrie 2015,
contribuabilii persoane fizice sau persoane juridice, pot beneficia
de anularea penalității de întârziere și reducerea la plată a unei cote
de 54,2% din dobânda de întârziere, dacă achită debitele restante
până la data de 31 martie 2016, respectiv plătesc până la data de 30
iunie 2016 diferența de dobândă. Procedura efectivă, formularele
de utilizat și modul de stingere al obligațiilor scutite la plată sunt
reglementate de ordinul analizat astăzi.
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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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