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. 43 / 26 Octombrie 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. Diagnostic normativ – efectul unei prevederi legale.

 Registrele de contabilitate obligatorii pentru persoanele care conduc
evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă.

III. Analiza zilei

 Clasificarea cheltuielile în cadrul contabilității de gestiune. Prevederi
aplicabile în anul 2016.

IV. Consultanță contabilă

 Evidență mărfuri prin metoda prețului de achiziție. Înregistrări
contabile la intrarea şi ieşirea de stoc a mărfurilor. Studiu de caz
2016.

V. Subiectul săptămânii

 Prevederi din legislația muncii - prezentarea certificatului medical. În
ce situații este obligatoriu?

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Câteva scutiri de la plata impozitului pe teren pentru anul 2016,
conform noului Cod fiscal.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Noțiunea de cifră de afaceri din punctul de vedere al reglementărilor
contabile.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
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Capitolul I – Modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Legea nr. 182 din 17 Octombrie 2016 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0828 din 19 Octombrie 2016 - Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi
întreprinderile familiale
 OUG nr. 68 din 12 Octombrie 2016 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0823 din 18 Octombrie 2016 - Ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011
privind regimul deşeurilor

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. Legea nr. 182/2016 adoptă mai multe modificări fundamentale
din perspectiva înregistrării și funcționării persoanelor fizice ce
desfășoară activități economice, respectiv persoană fizică autorizată PFA, întreprindere individuală - II și întreprindere familială - IF.
II. În esență, persoanele fizice pot desfăşura activităţile
economice după cum urmează:
 individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 ca membri ai unei întreprinderi familiale
III. În acest sens, persoanele fizice trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
 au capacitate deplină de exerciţiu, cu excepţia membrilor
întreprinderii familiale ce nu au calitatea de reprezentant, care
trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani;
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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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