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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;

 Contabilizarea impozitului pe profit amânat și a venitului din
impozitul pe profit amânat, conform IFRS.
 Pierderea de valoare a unei obligațiuni. Studiu de caz.
 Acordarea unui împrumut către o altă societate din grup de către o
entitate ce conduce contabilitatea conform IFRS.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Particularități privind activitatea de exploatare IAS 7 Fluxurile de
trezorerie.
 IAS 19 Beneficiile angajaților.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Optimizare fiscală – anularea ajustării TVA pentru stocurile degradate
calitativ din motive obiective.
 Importanța locului prestării de servicii la tranzacțiile între persoanele
înregistrate în scopuri de TVA în România.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Impozitarea contractului de mandat pentru un administrator
persoană fizică nerezidentă.

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:
 Ordin ANAF nr. 2291 din 04 Septembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0725 din 28 septembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea
contingentelor tarifare în România
 OUG nr. 41 din 30 Septembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0733 din 30 Septembrie 2015 - Ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri
bugetare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Contingentele tarifare reprezintă volume de marfă exprimate
cantitativ sau valoric, ce pot fi importate pe teritoriul Comunității
europene, unde sunt puse în liberă circulație, cu reducerea sau
suspendarea taxelor vamale. Acest act normativ transpune
procedura vamală comunitară pentru alocarea în România a acestor
contingente tarifare.
II. Contingentele tarifare sunt generate de acorduri semnate de
Uniunea Europeană și gestionate de Comisia Europeană. Aceste
contingente tarifare favorabile se acordă importatorilor interesați
printr-o cerere de alocare, cerere realizată prin intermediul unei
declarații vamale de punere în funcțiune.
III. Cererea de alocare se realizează prin completarea căsuțelor
36 – codul preferinței tarifare și 39 – numărul de ordine al
contingentului tarifar.
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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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