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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Declarații și dezvoltare analitică a unor aspecte de care trebuie să
ținem cont în luna iunie 2016.

III. Analiza zilei

 Suntem pregătiți pentru aplicarea reglementărilor de declarare a
livrărilor și achizițiilor de pe teritoriul național conform noului format
al declarației 394?

IV. Consultanță contabilă

 IAS 20 - două abordări privind contabilitatea subvențiilor
guvernamentale. Transpunerea în reglementările naționale conform
OMFP nr. 1802/2014.

V. Subiectul săptămânii

 Achiziție servicii de consultanță de la o societate din Insulele
Marshall. Tratamentul fiscal aplicabil în anul 2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Aplicarea TVA la vânzarea unei clădiri vechi.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă
 Raportarea contabilă la data de 30 iunie 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:
 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.
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

 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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