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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Declarația 604 – termen de depunere 15 zile de la data când nu se
mai realizează venituri.

III. Analiza zilei

 În ce condiţii se poate beneficia de scutire la plata impozitului pe
profit pentru veniturile din dividende încasate de la o altă persoană
juridică română sau străină în anul 2016?

IV. Consultanță contabilă

 Realizarea unei producții florale în contextul noilor reglementări
contabile.

V. Subiectul săptămânii

 În ce condiții se pot efectua compensări utilizând ordine de
compensare pentru datorii reciproce cu valoare mai mare de 10.000
lei?

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Ce dobânzi şi penalităţi de întârziere se datorează pentru neachitarea
obligaţiilor bugetare în anul 2016?

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Scutiri la plata impozitului pe teren datorat la bugetul local în anul
2016.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Ordin Agenția Națională de Administrare Fiscală nr. 727 din 17
Februarie 2016 Monitorul Oficial nr. 0150 din 26 februarie
2016 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de organizare şi
funcţionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum
şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 Ordin Agenția Națională de Administrare Fiscală nr. 839 din 24
Februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 0164 din 2016
- Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a
magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a
Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în
zonele libere
 Ordin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 223 din 11
Februarie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 0166 din 4
Martie 2016 - Ordin privind modificarea Ordinului ministrului
mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie privind
obligaţiile la Fondul pentru mediu“ şi a instrucţiunilor de
completare şi depunere a acestuia
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Persoanele impozabile ce au tranzacții economice cu
operatori economici din alte state membre au obligația să se
înscrie în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Efectul înscrierii
în Registrul Operatorilor Intracomunitari este validarea codului de
TVA în sistemul de TVA al Comunității Europene.
II. OpANAF nr. 727/2016 actualizează procedura de înscriere în
Registrul Operatorilor Intracomunitari respectiv adoptă un nou
model al formularului 095 „Cerere de înscriere în Registrul Operatorilor
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 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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