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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Ajustarea valorii contabile a unei clădiri prin recalcularea costului său
după duratele de amortizare conforme cu IAS 16 Imobilizări
corporale. Studiu de caz.
 Majorare capital social printr-un nou aport şi prin utilizarea primelor
de emisiune. Dobânzi de întârziere pentru nevărsarea la termen a
capitalului.
 Vânzări de cafea prin automate. Exigibilitatea TVA la ridicarea banilor
din automat. Studiu de caz.

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

 Ce tipuri de provizioane sunt recunoscute în legislația națională de
societățile ce aplică Standardele Internaționale de Contabilitate?
 Import efectuat de o societate financiară nebancară, neînregistrată în
scopuri de TVA. Tratamentul contabil al TVA achitat în vamă.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Reportarea și deducerea pierderii fiscale preluată prin fuziunea prin
absorbție, la calculul impozitului pe profit.
 Petrecerea firmei. Implicații fiscale privind bunurile acordate drept
premii.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Contribuția la asigurările de sănătate, potrivit noului proiect de Cod
fiscal.

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. 57 din 25 Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0202 din 26 martie 2015 - Lege pentru modificarea şi
completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
 Legea nr. 54 din 24 Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0198 din 25 Martie 2015 - Lege pentru completarea art. 73
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Ordin Institutul Național de Statistică nr. 168 din 25 Martie
2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 0200 din 25 martie 2015
- Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere),
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
1.832/856/2011
 Legea nr. 53 din 24 Martie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0198 din 25 martie 2015 - Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea nr. 57/2015 aduce modificări prevederilor OUG nr.
99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.
Conform acestui temei normativ, vânzările sub costul de achiziție
sau producție sunt interzise. Actul normativ stabilește însă și câteva
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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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