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Cuprins
I.

Modificări legislative în domeniul financiar contabil.

II. Speța zilei

 Ce ar putea să fie substitutele de numerar din perspectiva caselor
de marcat fiscale pentru care trebuie respectată obligația emiterii
bonului fiscal.

III. Praxis actual în calculul de taxe, impozite și contribuții

 Persoană fizică ce desfășoară mai multe activități economice –
neînregistrarea la termen în scopuri de TVA consecințe fiscale.

IV. Excelență în fiscalitate. Spețe numai pentru specialiști

 Tratamentul fiscal al ecotaxei în anul 2016 – interpretări diferite ale
aceluiași text normativ.

V. Sfatul săptămânii

 Evaluați cu atenție riscurile fiscale pentru a evita consecințe
negative.

VI. Elemente de impozitare și conducerea contabilității

 Conectarea cheltuielilor la venituri în cadrul aceleiași perioade
fiscale sub incidența impozitului pe profit.

VII. Subiecte de interes actual din domeniul fiscal și financiar
contabil

 Ziua de 24 octombrie 2016 – ultima zi pentru înscrierea la
examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal.

VIII. Echipa redacției. Prețuri abonamente.
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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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Capitolul VIII: Echipa redacției. Prețuri abonamente.
 Prețuri și opțiuni
 În afară de continuţul revistei, un abonat poate să descarce
legislaţia prezentată în revistă de pe site-ul redacției și poate primi
răspunsuri personalizate la întrebări adresate de acesta. Se pot
contracta următoarele opţiuni:
Tip
abonament/
opțiune

Detalii abonament

Cuprinde abonamentul pentru revista contractată,
precum și posibilitatea de a accesa/descărca gratuit
BASIC
legislația prezentată în revistă de pe site-ul
prestatorului.
Cuprinde varianta BASIC și editarea de redacție a unui
răspuns personalizat la o întrebare a clientului, răspuns
SILVER
publicat în edițiile ulterioare;
Cuprinde varianta SILVER și editarea de redacție de
răspunsuri personalizate la un număr de 1-3 întrebări
GOLD
adresate de client, publicate în edițiile următoare;
Cuprinde varianta GOLD iar răspunsurile se vor
comunica direct clientului prin e-mail, poștă sau fax în
PLATINUM
termen de 3-5 zile de la primirea unei întrebari corecte
și complete.
Cuprinde Revista Prietenii Fiscalității și Revista Prietenii
SENIOR
Contabilității - Senior Expert, fără întrebări suplimentare
Cuprinde Revista Prietenii Fiscalității, pachetul complet
al Revistei Prietenii Contabilității (3 reviste diferite), fără
EXCLUSIVE
întrebări suplimentare
Cuprinde Revista Prietenii Fiscalității, pachetul complet
DIAMOND
al Revistei Prietenii Contabilității (3 reviste diferite),
abonament Alerta Fiscală (aproximativ 80 materiale
STAR
editate anual), fără întrebări suplimentare
Cuprinde varianta DIAMOND STAR și consultanță fiscală
SUPEROFERTA
personalizată pentru un număr de 1-3 întrebări pe lună.

Preț
lunar *
12
EUR
17
EUR
22
EUR
27
EUR
20
EUR
30
EUR
40
EUR
50
EUR

*calculat in lei, la cursul BNR din data emiterii facturii.
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 Cum mă abonez?
1. Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii
Fiscalității 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.taxare.ro
sau prin click aici!
3. Trimiteți un email la adresa office@taxare.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4. Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
 E-mail la: office@taxare.ro
 Fax: 0311.043.869
 Poștă destinatar: Revista Prietenii Fiscalității, adresa: Str. Aleea
Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5, București, cod
poștal 051414.

 Echipa redacțională Prietenii Fiscalității








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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