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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Acvacultură, în contextul activelor biologice din noile reglementări
contabile. Vânzarea producției piscicole.
 Emiterea unor obligațiuni, conform noilor reglementări contabile.
 Achiziție mobilier de mare valoare, utilizând planul de conturi al unui
operator economic ce conduce contabilitatea conform IFRS.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 IAS 1 Scopul situațiilor financiare cu interes general, elementele
obligatorii ale unui set complet de situații financiare.
 Actul normativ ce reglementează contabilitatea bancară.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;

 Deducerea cheltuielilor de conducere și administrare aferente unui
sediu permanent aparținând unei persoane juridice din Germania.
 Regimul
cheltuielilor
accesorii
aferente
unui
transport
intracomunitar de mărfuri.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Cum au fost transpuse în noul Cod de procedură fiscală,
instrumentele de soluție fiscală anticipată și acordul de preț în
avans?

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. 961 din 19 August 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0649 din 27 August 2015 - Ordin privind aprobarea Deciziei
Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015
 OpANAF nr. 2203 din 20 August 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0647 din 26 August 2015 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru
veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinţei
bunurilor, în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate
 OpANAF nr. 2202 din 19 August 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0637 din 21 august 2015 - Ordin pentru aprobarea
procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul
prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii
fiscale şi al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de
persoane fizice
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 vine să detalieze
modul în care un contribuabil înregistrat în scopuri de TVA poate
să efectueze o livrare scutită de TVA.
II. Potrivit art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, persoana
impozabilă înregistrată în scopuri de TVA efectuează livrări de
bunuri sau prestări de servicii, după cum urmează:
 „ (1) Sunt scutite de taxă:
h) în cazul navelor atribuite navigaţiei în largul mării şi care
sunt utilizate pentru transportul de călători/ bunuri cu plată sau
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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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