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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;

 Livrarea intracomunitară de bunuri produse la costul standard.
Alocarea diferențelor nefavorabile asupra costului de producție.
 Subvenţie pentru active conform IAS 20 Contabilitatea subvenţiilor
guvernamentale şi prezentarea informaţiilor legate de asistenţa
guvernamentală.
 Achiziție echipamente în curs de aprovizionare printr-un contract de
leasing financiar. Capitalizarea costului cu dobânda pe perioada de
aprovizionare.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Ce informații trebuie precizate în legătură cu stocurile în situaţiile
financiare anuale, conform IAS 2 Stocuri?
 Ce elemente indică existența unei posibile fraude, în procedura
auditării situațiilor financiare conform Standardului de audit ISA 240
– Responsabilitățile auditorului privind frauda.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Dividende cuvenite unui asociat din Iordania. Condiții de rezidență
fiscală.
 Aspecte privind sistemul de TVA la încasare. Caz particular.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Depunerea formularului 401 "Declarație informativă privind
proprietățile imobiliare deținute de rezidenți ai altor state membre
ale Uniunii Europene pe teritoriul României".

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:
 OG nr. 39 din 26 August 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0655 din 31 august 2015 - Ordonanţă privind cazierul fiscal
 OG nr. 40 din 26 August 2015 publicată în Monitorul Oficial nr.
0655 din 31 august 2015 - Ordonanţă pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013
privind timbrul de mediu pentru autovehicule
 HG nr. 679 din 19 August 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0654 din 28 august 2015 - Hotărâre privind modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea
înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către
întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 96/2011
 HG nr. 685 din 19 August 2015 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0649 din 27 august 2015 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OG nr. 39/2015 reglementează o nouă procedură privind
cazierul fiscal, enumeră noțiunea de cazier fiscal, stabilește când
este necesară prezentarea acestui document în viața economică
de zi cu zi și enumeră regulile de înregistrare a unor fapte în
cazierul fiscal, respectiv regulile prin care sunt radiate fapte din
cazierul fiscal.
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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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