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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Achiziție intracomunitară de bunuri și compensare cu dividende din
străinătate, după aplicarea creditului fiscal extern.
 Reducerea capitalului social. Studiu de caz.
 Constituirea unui provizion pentru bonusuri plătibile în anul următor.
Noile reglementări contabile.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Pentru ce categorii de stocuri nu se aplică Standardul de contabilitate
IAS 2 Stocuri?
 Capitalizarea rezervei din reevaluare de către societățile ce aplică
Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Ce tip de bunuri și în ce condiții sunt considerate bunuri pentru
stimularea vânzărilor?
 Dividende plătite către o societate din Germania. Aplicarea
Convenției de evitare a dublei impuneri.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;

 Administrarea şi aprecierea probelor conform noului Cod de
procedură fiscală.

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:
 OpANAF nr. 2594 din 05 Octombrie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0759 din 12 Octombrie 2015 - Ordin privind
stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi
gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere
şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi
eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul
formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces
corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal
 OUG nr. 42 din 07 Octombrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0767 din 14 Octombrie 2015 - Ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul jocurilor de noroc
 HG nr. 745 din 07 Octombrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0771 din 15 Octombrie 2015 - Hotărâre privind
stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care
introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie
2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care
introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 2594/2015 modifică reglementările organizarea şi
gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi
rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi
eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul
formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la
informaţiile 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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