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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;

 Înregistrare costuri cu racordarea unui utilaj de forţă la reţeaua de
energie electrică.
 Reevaluare clădire cu o creştere de valoare. Studiu de caz.
 Majorare capital social printr-un nou aport şi prin utilizarea primelor
de emisiune. Solicitarea unei dobânzi de întârziere pentru
nedepunerea la termen a capitalului social.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Valoarea amortizabilă a unei imobilizări necorporale, conform IAS 38
Imobilizări necorporale.
 Pragul de semnificaţie în desfăşurarea şi planificarea unui audit
conform standardului internaţional de audit ISA 320.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Impozitarea persoanelor fizice.
 Impozitare venituri din apicultură realizate de o societate.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Pentru ce bunuri și servicii se va aplica cota de TVA de 5% în anul
2016?

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:
 Legea nr. 304 din 27 Noiembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0902 din 04 decembrie 2015 - Lege privind
emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 Hotărâre Camera Auditorilor Financiari din România nr. 58 din
23 Noiembrie 2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 0900 din
03 decembrie 2015 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.
72/2006 privind periodicitatea desfăşurării congreselor
profesiei de auditor financiar din România
 Ordin Institutul Național de Statistică nr. 513 din 13 Noiembrie
2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 0892 din 27 noiembrie
2015 - Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere),
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
1.832/856/2011
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea nr. 304/2015 are ca scop stabilirea cadrului general şi a
condiţiilor pentru emisiunea de obligaţiuni ipotecare de către
emitenţi, persoane juridice române, precum şi reglementarea
drepturilor şi obligaţiilor conferite de acestea deţinătorilor lor.
II. Emitentul este o instituţie de credit, persoană juridică
română, cu excepţia cooperativelor de credit şi care a acordat sau
a preluat prin cesiune ori orice altă formă de transfer creanţe
imobiliare şi care a emis, emite sau intenţionează să emită
obligaţiuni ipotecare sau căreia îi sunt transferate obligaţii aferente
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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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