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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OpANAF nr. 1105 din 29 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0242 din 01 aprilie 2016 - Ordin pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor
şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările
şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA
 OpANAF nr. 1110 din 31 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0257 din 06 aprilie 2016 - Ordin privind modificarea
şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în
administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale
datorate de persoanele fizice
 OUG nr. 10 din 30 Martie 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0258 din 07 aprilie 2016 - Ordonanţă de urgenţă privind
stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor
financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând
patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria
tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Începând cu 01 iulie 2016 se modifică substanțial noul formular
al declarației informative 394 pentru declararea livrărilor de bunuri și
prestărilor de servicii, respectiv a achizițiilor efectuate de pe teritoriul
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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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