P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

 Nr. 27 / 06 Iulie 2016

ISSN 2343 – 760X
ISSN–L 2343 – 760X

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

Motto:

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

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Formularul tipizat al perioadei - secretul fiecărui document.
 Lista de inventariere.

III. Analiza zilei

 Acordarea unui împrumut societății de către asociatul unic. Este
obligatoriu de întocmit un contract de împrumut?

IV. Consultanță contabilă

 Garanţia reţinută unui gestionar. Aspecte contabile.

V. Subiectul săptămânii

 Evaluarea imobilizărilor necorporale la cedarea acestora.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Ce categorii de cheltuieli sociale sunt deductibile la calculul
impozitului pe profit în anul 2016?

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Principalele diferențe între inventarul intermitent și inventarul
permanent. Aspecte normative aplicabile în anul 2016.

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:
 OUG nr. 39 din 28 Iunie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0489 din 30 iunie 2016 - Ordonanţă de urgenţă pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 OUG nr. 32 din 28 Iunie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0488 din 30 iunie 2016 - Ordonanţă de urgenţă pentru
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 OpANAF nr. 1849/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 0474
din 24 Iunie 2016 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de
înregistrare a operatorilor economici care comercializează în
sistem angro sau en detail produse energetice - benzine,
motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi
biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare
 OpANAF nr. 1850 din 17 Iunie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0471 din 24 Iunie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi
comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun
prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Reglementările privind fondul de mediu suferă modificări
foarte importante, prin OUG nr. 39/2016, atât din punctul de
vedere al procedurii de administrare, cât și din punctul de vedere al
unor noi contribuții aplicabile dacă nu se respectă obligațiile de mediu.
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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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