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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;

 Ajustare TVA pentru mijloace de transport casate. Studiu de caz.
 Omisiunea înregistrării rezervei fiscale aferentă profitului reinvestit.
Procedură contabilă de corectare.
 Ne mai amintim de Ghidul de TVA la încasare? Tratamentul TVA
neexigibilă pentru reducerile comerciale. Studiu de caz.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Achiziția unui echipament industrial pe care este instalat un soft
personalizat în lipsa căruia nu funcționează echipamentul.
 Bunuri vândute dar încă nelivrate clienților. Obligații contabile
privind evidența distinctă.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Principalele aspecte fiscale din perspectiva achiziției unui mijloc de
transport. Analiză comparată – autoturism nou versus autoturism
folosit.
 Exigibilitatea TVA și recunoaşterea veniturilor impozabile în
activitatea de construcții montaj.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Verificarea averii persoanelor fizice.

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:
 Regulamentul BNR nr. 6 din 29 Iulie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0615 din 13 august 2015 - Regulament pentru
modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a
României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii
statistice la Banca Naţională a României
 Ordin BNR nr. 8 din 07 August 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0614 din 13 august 2015 - Ordin privind modificarea
anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă
semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de
reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
 Normă Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. 10 din 05
August 2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 0606 din 11
august 2015 - Normă pentru punerea în aplicare a Sistemului
de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din
domeniul asigurărilor
 Ordin ANAF nr. 1991 din 30 Iulie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0603 din 10 august 2015 - Ordin privind stabilirea
listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura
Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale şi alte
obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de
protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de
carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în
România
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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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