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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Ajustarea valorii contabile a unei clădiri prin recalcularea costului său
după duratele de amortizare conforme cu IAS 16 Imobilizări
corporale. Studiu de caz.
 Acordarea unui autoturism unui salariat, ca recompensă pentru
încheierea contractului de muncă. Studiu de caz.
 Constituire stoc de marfă cu ocazia inventarierii pentru o societate ce
utilizează inventarul intermitent.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Declasarea unei investiții aflate în curs.
 Principalele categorii de provizioane, conform noilor reglementări
contabile.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Aspecte fiscale privind gradul de îndatorare.
 Noul Cod fiscal – măsurile de simplificare în anul 2016 privind TVA.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Deduceri la calculul impozitului pe salarii 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:
 OpANAF nr. 3622 din 10 Decembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0943 din 21 decembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor
sociale datorate de persoanele fizice
 Legea nr. 339 din 18 Decembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0941 din 19 decembrie 2015 - Legea bugetului de
stat pe anul 2016
 Legea nr. 340 din 18 Decembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0942 din 19 decembrie 2015 - Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
 OpANAF nr. 3655 din 15 Decembrie 2015 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0938 din 18 decembrie 2015 - Ordin
pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie
privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii“
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 3622/2015 adoptă modelul unor formulare
utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor
sociale datorate de persoanele fizice, respectiv:
a) 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit“, cod
14.13.01.13/3p, şi „Fişa capacităţii de cazare“, cod
14.13.01.13/3p;
b) 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse
pe bază de norme de venit“, cod 14.13.01.13/9 şi anexa la aceasta;
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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

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

