BROSURA
ABONAMENT
LEGISLATIV
1. breviarul legislativ, continand principalele acte normative
financiar-contabile, economice in luna care s-a incheiat la data
aparitiei primului Monitor Oficial cu data din luna urmatoare;
2. acte normative comentate pe teme distincte in termen de 2-3
zile de la aparitia Monitorului Oficial. Temele se stabilesc in
functie de tipul taxelor, impozitelor, aspectele economice si
sfera de actiune.
Exemplu:
pentru impozitele pe profit temele elaborate au fost: facilitati fiscale; lichidare; noutati aduse de
noua legislatie; declaratia de impozit pe profit; contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate;
provizioane deductibile; provizioane din diferente de curs valutar; cheltuieli nedeductibile efectuate
de asociatii; deductibilitatea cheltuielilor cu dobanzile; exportul de bunuri/prestari servicii; abrogari.
pentru TVA, temele supuse spre analiza au fost: noutati aduse de Legea 345; amanarea
exigibilitatii TVA pentru bunuri produse in Romania; suspendarea platii TVA in vama; noile
formulare pentru Jurnalul de vanzari si Jurnalul de cumparari; completarea Decontului TVA;
operatiunile scutite cu drept de deducere; operatiunile scutite fara drept de deducere; TVA aferent
prestarilor de servicii externe; procedura de rambursare si compensare TVA; abrogari.
pentru impozitul pe venit, conform OG 7/2001: venituri din activitatile agricole; venituri din pensii;
venituri din cedarea folosintei bunurilor; venituri din dobanzi si dividende; venituri din salarii din
strainatate; venituri din activitati independente; venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
venituri din salarii; venituri din castiguri de capital; venituri din premii, jocuri de noroc si alte venituri.
pentru sfera de activitate: leasing-ul s-au elaborat teme: leasing-ul financiar si leasing-ul
operational, avantaje, dezavantaje; leasing-ul din punctul de vedere a TVA-ului, leasing-ul din
punct de vedere al prevederilor actelor normative a impozitului pe profit; monografie contabila a
leasing-ului cu exemple concrete; leasing-ul din perspectiva IAS 17 “Leasing”.

3. Notificari, atentionari cu privire la obligatii legale cu termene
ferme (exemplu: sarcini ce rezulta din Codul muncii, elaborare
Regulament intern, contractul colectiv de munca, achizitia si
inregistrarea Registrului de evidenta salariati, achizitia de la
organele fiscale a Registrului Unic de Control, intocmirea si
inaintarea la Oficiul Concurentei a situatiei privind ajutoarele de
stat, modul de completare etc.).
4. Norme de inchiderea exercitiului financiar, cuprinzand toate
cadrele legale comentate care au guvernat anul fiscal inchis,
elaborate separat pentru:
- persoane juridice microintreprinderi;
- persoane juridice care aplica OMFP 306/2002;
- persoane juridice care aplica OMFP 94/2001;
- persoane juridice care aplica OMFP 2328/2390/2001 privind
aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniului
asigurarilor armonizate cu Directivele europene si cu
Standardele Internationale de Contabilitate;
- persoane juridice reglementate de MFP si CNVM in baza
Ordinului 1742/106/2002 privind aprobarea Reglementarilor
contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor
Economice Europene si cu Standardele Internationale de
Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si
supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

5. Modul de calcul al impozitului pe profit anual, continand
toate cazurile posibile cu mentionarea continutului fiecarui rand
din declaratia de impozit pe profit anuala separat pentru fiecare
persoana juridica mentionata mai sus.
6. Obiective fiscale pentru perioade viitoare avute in vedere de
Ministrul Finantelor Publice.
7. Prevederi ale Codului fiscal pe diverse teme;
8. Probleme de interes general comentate, cu solutii viabile si
legale (cum ar fi: Avantaje in natura si modul lor de tratare din
punctul de vedere al impozitului pe profit etc.).
Principiile care au stat la baza ofertei noastre sunt:
- informarea clientilor nostri in termen cat mai real pentru a
evita erori determinate de nerespectarea, necunoasterea sau
neintelegerea unor prevederi legale;
- acordarea bazelor legale pentru stabilirea unor decizii
manageriale juste, favorabile prin cunoasterea la timp a
actelor normative prezente si viitoare;
- protejarea clientilor de discutiile posibile cu organele de
control pe diverse probleme aferente anului curent sau anilor
precedenti prin prezentarea la organul de control a temei
specifice primite de la societatea noastra.
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