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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Monografie contabilă provizioane pentru dezafectări clădiri şi
protecţia mediului. Actualizare 2015 conform noilor reglementări
contabile.
 În ce situație subvențiile de preț se cuprind în baza TVA? Transport
public local. Studiu de caz.
 Declasare cărţi editate cu erori - scădere din gestiune. Aspecte fiscale
2015.

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

 Registrul banilor personali, fiscalizarea bacșișului pentru o agenție de
turism.
 Respectare plafon plăți cu numerar, plată convenție civilă.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Substanța economică a noțiunii de penalitate pentru nerestituirea la
termen a unui împrumut.
 Până la amnistia fiscală anunțată de Guvern să reamintim
principalele aspecte privind obținerea unei eșalonări la plată a
impozitelor.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Neplata impozitelor reținute prin stopaj la sursă sancționată cu
închisoarea, a fost declarată neconstituțională.

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. 97 din 07 Mai 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0316 din 08 mai 2015 - Lege pentru modificarea art. 137 alin.
(1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 Circulară Banca Națională a României nr. 17 din 06 Mai 2015
publicată în Monitorul Oficial nr. 0316 din 08 mai 2015 Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României
 Rectificare nr. 8 din 07 Mai 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0312 din 07 mai 2015 - Rectificare referitoare la Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015
 OMFP nr. 522 din 05 Mai 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0309 din 06 mai 2015 - Ordin privind prospectele de emisiune
a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de
stat de tip benchmark aferente lunii mai 2015
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea nr. 97/2015 aduce o modificare la art. 137 alin. (1) din
Codul muncii, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicată cu
modificări ulterioare.
II. Aceasta prevedere stabilește repausul saptămânal ce se
acordă salariaților. Până acum, Codul muncii stabilea că repausul
săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi
duminica.
III. Prin modificarea adusă de Legea nr. 97/2015, se stabilește că
repausul saptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă,
sâmbăta și duminica. Observăm așadar că se precizează numărul de
ore de repaus, respectiv trebuie să se acorde 48 de ore consecutive.
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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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