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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Contabilizarea și aspecte fiscale privind acordarea unui avantaj în
natură către un salariat.
 Achiziție intracomunitară de active biologice. Depreciere active
urmată de cesiunea către un client din afara Comunității.
 Constituirea unei societăți cu obiect de activitate vânzări bijuterii, cu
aport la capitalul social în natură o cantitate semnificativă de
bijuterii. Accize.

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

 Tratamentul contabil al subvenției pentru terenuri condiționată de
efectuarea altor construcții.
 Vânzarea unui activ adus iniţial ca aport la capitalul social. Tratament
contabil. Se impune reducerea capitalului social?

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Mărfuri primite intracomunitar în regim de consignație. Analiză
comparată măsuri de simplificare vs. achiziție intracomunitară
uzuală.
 Depunerea declarației 205 pentru dividende distribuite dar neplătite.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Se modifică Codul de procedură fiscală. Operatorii economici ce au
de plată taxe și impozite restante, dar au în același timp de încasat
sume de la instituții publice ce nu își achită la scadență obligațiile, nu
vor mai fi considerați ca fiind contribuabili cu obligații restante la
buget.

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. 773 din 01 Iulie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0509 din 9 Iulie 2015 - Ordin pentru aprobarea Sistemului de
raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici
şi pentru modificarea unor reglementări contabile
 OMFP nr. 775 din 02 Iulie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0498 din 7 Iulie 2015 - Ordin pentru completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 2.157/2006 privind
organizarea activităţii de administrare a contribuabililor
nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu
permanent
 OMFP nr. 774 din 02 Iulie 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0500 din 7 Iulie 2015 - Ordin pentru aprobarea procedurii
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor
revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa
Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor
fiscal
 Legea nr. 187 din 02 Iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0499 din 07 iulie 2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Legea nr. 186 din 02 Iulie 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0495 din 6 Iulie 2015 - Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I.

OMFP nr. 773/2015 conține două secțiuni distincte:
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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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