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Cuprins
I. Ultimele noutăți în domeniul fiscal. Acte normative din
domeniul economic publicate în săptămâna anterioară
II. Praxis actual în calculul de taxe, impozite și contribuții

 Ce scutiri de acciză vom avea în anul 2016 față de anul prezent? Ce
sume de acciză vom achita pentru produsele accizabile – benzină,
motorină, țigări?
 Modificări în anul 2016 ale unor cote pentru cheltuieli și sume
deductibile limitat la calculul impozitului pe profit. Principalele 5
categorii de cheltuieli.

III. Excelență în fiscalitate. Spețe numai pentru specialiști

 Analiza măsurilor de taxare inversă pentru livrările din sfera TVA
aplicabile în anul 2016 conform noului Cod fiscal.
 Principalele provizioane deductibile la calculul impozitului pe profit
în anul 2016.

IV. Elemente de impozitare și conducerea contabilității

 Recondiționarea unor piese de schimb auto rămase cu titlu gratuit
de la clienți.

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

 Desfășurarea inspecției fiscale conform noului Cod de procedură
fiscală.

VI. Echipa redacției. Cum mă abonez? Prețuri abonamente.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Lege nr. 227 din 08 Septembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0688 din 10 septembrie 2015 - Lege privind Codul
fiscal
 OpANAF nr. 2204 din 21 August 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0684 din 9 septembrie 2015 - Ordin privind
aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul
activităților agricole, și pentru aprobarea unor formulare

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. În Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10 septembrie 2015 sa publicat noul Cod fiscal. Vom reține acest act normativ drept
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Este o lege foarte amplă, ce
conține atît lucruri bune cit și lucruri mai puțin agreabile. Se
remarcă reducerea taxei pe valoarea adăugată, cota generală la
20%, însoțită de o scădere a TVA pentru livrările de cărți, manuale,
ziare, reviste la cota de 5%, cotă ce se aplică de altfel și pentru
accesul la competițiile sportive, evenimentele culturale etc.
II. Regăsim și creșteri de taxe cum ar fi majorarea taxelor locale
datorate de persoanele fizice pentru locuințele deținute,
remarcându-se majorări substanțiale și de mai multe ori pentru
locuințele folosite ca sedii pentru desfășurarea de activități
independente, respectiv observăm o extindere a tipurilor de venituri
pentru care se datorează asigurări sociale pensii sau contribuții
individuale la sănătate, ce nu se plătesc conform Codului fiscal actual.
III. Ne propunem să parcurgem elementele principale de
impozitare printr-o foarte scurtă analiză, amintind desigur că toate
Prietenii Fiscalității – www.taxare.ro Tel. +4 0723 530 139

 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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