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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;

 Pierderi de valoare ale investiţiilor financiare deţinute la entităţi
afiliate.
 Export lână în Egipt. Înregistrări contabile și aspecte relevante.
 Achiziție materiale de natura obiectelor de inventar în curs de
aprovizionare. Monografie contabilă şi implicaţii fiscale.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Retur marfă deteriorată livrată iniţial intracomunitar. Tratament
contabil.
 Ce reprezintă o datorie contingentă?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Vânzare cereale cu taxare inversă şi prorata TVA.
 Achiziţie intracomunitară de bunuri, schimbare perioadă fiscală TVA.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Formele de înregistrare în contabilitate valabile de la 01 ianuarie
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:
 OpANAF nr. 3622 din 10 Decembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0943 din 21 decembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor
sociale datorate de persoanele fizice
 Legea nr. 339 din 18 Decembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0941 din 19 decembrie 2015 - Legea bugetului de
stat pe anul 2016
 Legea nr. 340 din 18 Decembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0942 din 19 decembrie 2015 - Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
 OpANAF nr. 3655 din 15 Decembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0938 din 18 decembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie
privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii“
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 3622/2015 adoptă modelul unor formulare
utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor
sociale datorate de persoanele fizice, respectiv:
a) 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit“, cod
14.13.01.13/3p, şi „Fişa capacităţii de cazare“, cod
14.13.01.13/3p;
b) 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse
pe bază de norme de venit“, cod 14.13.01.13/9 şi anexa la aceasta;
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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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