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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

 Cheltuieli de sponsorizare și acordarea de burse private. Sursă
bună de finanțare a recrutărilor de viitori absolvenți.
 Contribuția la sănătate pentru veniturile din dividende realizate pe
persoanele fizice în anul 2016.

III. Excelență în fiscalitate. Spețe numai pentru specialiști

 Cheltuieli sociale, 5% din fondul de salarii - contravaloare servicii
turistice şi/sau de tratament.
 Statul își însușește partea lui de pierdere pentru insolvența
clientului.

IV. Elemente de impozitare și conducerea contabilității

 Acordarea unei reduceri de preț pentru defecte calitative către o
persoană impozabilă înmatriculată în Bulgaria.

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

 Organizarea examenului de acces la profesia de consultant fiscal
sau de consultant fiscal asistent – 7 noiembrie 2015.

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:
 OMFP nr. 1139 din 18 Septembrie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0742 din 5 Octombrie 2015 - Ordin privind
modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control
financiar preventiv propriu
 HG nr. 810 din 30 Septembrie 2015 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0745 din 6 Octombrie 2015 - Hotărâre pentru
modificarea şi completarea Statutului Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.610/2006

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OMFP nr. 1139/2015 modifică normele metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
şi codul specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
Acest act normativ stabilește că tipurile de operaţiuni supuse
controlului financiar preventiv delegat şi limitele valorice aferente
acestora se revizuiesc periodic în funcţie de evoluţia cadrului
legislativ şi a factorilor de risc specifici anumitor operaţiuni.
II. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat
numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, precum şi a
înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit
să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite,
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 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.
Prietenii Fiscalității – www.taxare.ro Tel. +4 0723 530 139

 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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