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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziţie servicii de publicitate Facebook, efectuate de o societate
comercială neînregistrată în scopuri de TVA. Nu se primeşte certificat
de rezidenţă fiscală.
 Încasare dividende din străinătate. Studiu de caz.
 Studiu de caz calcul impozit pe construcţii datorat la bugetul de stat
în anul 2015.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ultimul bilanț consolidat conform reglementărilor adoptate de OMFP
nr. 3055/2009 privind contabilitatea.
 Pentru cei ce doresc să adopte IFRS, ce metodă de scădere din
gestiune a stocurilor este admisă de OMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea, dar nu este agreeată de IAS 2 Stocuri?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Calcul corect al rezervei legale deductibile la determinarea
impozitului pe profit aferent anului 2014.
 Casarea altor bunuri decât cele de capital. Tratamentul fiscal al TVA
în vigoare în anul 2015.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Impozitul pe clădiri datorat la bugetul local din anul 2016. Aspecte
privind impozitul datorat pentru locuințele cu rol de sediu de
societate sau sediu de PFA.

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. 580 din 26 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0153 din 3 Martie 2015 - Ordin privind modificarea
unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală în domeniul administrării şi monitorizării
contribuabililor mari şi mijlocii
 OMFP nr. 218 din 27 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0149 din 27 februarie 2015 - Ordin pentru
aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului
economic pe perioada de suspendare a activităţii, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 OMFP nr. 193 din 23 Februarie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0148 din 27 februarie 2015 - Ordin privind
modificarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe
valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143
alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice
nr. 2.222/2006
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 580/2015 modifică cele două ordine publicate recent
cu privire la procedura de administrare a contribuabililor mari și a
celor mijlocii, adoptând o nouă procedură de executare silită.
II. Astfel, în ceea ce privește procedura de executare silită a
marilor contribuabili observăm următoarele modificări:
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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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