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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Formularul tipizat al perioadei - secretul fiecărui document.

 Tipizate pentru evidența bunurilor de natura stocurilor : Nota de
recepție și constatare de diferențe (NIR), Bonul de predare și Bonul
de consum.

III. Analiza zilei

 Este permisă modificarea politicilor contabile ale unei entități?

IV. Consultanță contabilă

 Vânzare bomboane cu factură şi încasare prin bilet la ordin emis de
un alt terţ şi nu de client. Studiu de caz 2016.

V. Subiectul săptămânii

 Cheltuieli de cazare pentru deplasarea unui salariat în altă localitate
în interes de serviciu.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Principalele categorii de scutiri de la plata impozitului pe teren la
bugetul local în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Principiul contabilității de angajamente – un principiu esențial de
respectat în activitatea financiar contabilă.

VIII. 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 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr.
3892 din 31 Mai 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 0450 din
16 iunie 2016 - Ordin pentru aprobarea listei nominale a
beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor
financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,
pentru anul 2016
 HG nr. 410 din 08 Iunie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0447 din 15 iunie 2016 - Hotărâre privind stabilirea condiţiilor
pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a
ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a
componentelor de siguranţă pentru ascensoare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice nr. 3892/2014, se aprobă lista persoanelor ce beneficiază
în anul 2016 de ajutor financiar pentru achiziție de calculatoare.
Venitul maxim brut lunar pe membru de familie, pentru care se
acordă ajutorul financiar beneficiarilor este de 150 lei. Cadrul
normativ pentru acest ajutor este dat de Legea nr. 269/2004.
II. Conform acestui temei normativ, stabilirea unor măsuri
pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, prin acordarea
unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea
de competenţe în utilizarea tehnicii de calcul.
III. Beneficiare ale prevederilor acestei legi sunt familiile cu elevi
şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat,
în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri
brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie.
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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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