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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Formularul tipizat al perioadei - secretul fiecărui document.

 Bonul de predare și bonul de consum – tipizate utilizate în activitatea
financiar contabilă pentru bunuri de natura stocurilor.

III. Analiza zilei

 Cheltuieli de cazare în cazul deplasării unui salariat în altă localitate
pentru îndeplinirea unor sarcini de serviciu.

IV. Consultanță contabilă

 Metoda costului standard. Înregistrări contabile.

V. Subiectul săptămânii

 Plus de inventar la imobilizări. Tratamentul contabil aplicabil în anul
2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Optimizare fiscală - impozitare microîntreprindere nou-înființată cu
un singur salariat în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă
documentele justificative începând cu 01 ianuarie 2016?

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OpANAF nr. 1486 din 29 Aprilie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0337 din 03 Mai 2016 - Ordin pentru aprobarea
Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator
economic autorizat
 OpANAF nr. 1437 din 21 Aprilie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0336 din 03 mai 2016 - Ordin pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de
executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la
îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de
executare silită
 Legea nr. 77 din 28 Aprilie 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0330 din 28 aprilie 2016 - Lege privind darea în plată a unor
bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin
credite
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 1486/2016 reglementează normele de acordare a
statutului de operator economic autorizat armonizate cu
prevederile Codului vamal al Uniunii Europene.
II. Pentru a obține statutul de operator economic autorizat,
persoanele care desfășoară, în cadrul activității profesionale,
activități reglementate prin legislația vamală, trebuie să
îndeplinească următoarele criterii:
 absența unei încălcări grave sau a unor încălcări repetate a
legislației vamale și a dispozițiilor fiscale, inclusiv absența unui
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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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