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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Formularul tipizat al perioadei - secretul fiecărui document.

 Registrul numerelor de inventar și Fișa mijlocului fix – tipizate
utilizate pentru evidența mijloacelor fixe.

III. Analiza zilei

 Încasarea unei despăgubiri. Tratamentul contabil aplicabil în anul
2016.

IV. Consultanță contabilă

 Înregistrare contabilă privind plata unui avans pentru achiziția unei
imobilizări corporale.

V. Subiectul săptămânii

 Scăderea din gestiune a unui mijloc fix constatat lipsă la inventar.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Termenul de depunere al declarației 112 cu perioada trimestrul, când
un salariat încetează activitatea.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Pauza de masă şi repausul de care beneficiază angajații cu contract
individual de muncă conform legislației muncii.

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. 1510 din 09 Mai 2016 publicat Monitorul Oficial
nr. 0387 din 20 mai 2016 - Ordin pentru aprobarea Procedurii
de autorizare a operatorilor economici care doresc să
comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat,
precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
 Instrucțiune Fondul de garantare a asiguraților nr. 1 din 10 Mai
2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 0386 din 20 mai 2016 Instrucţiune privind întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor
 Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice nr. 933 din 11 Mai 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0373 din 16 mai 2016 - Ordin privind
stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub
formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016
 Ordin Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice nr. 934 din 11 Mai 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0373 din 16 mai 2016 - Ordin pentru
stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă
pentru semestrul I al anului 2016
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 1510/2016 se adresează operatorilor economici ce
desfășoară activitate în comerțul cu tutun brut și tutun parțial
prelucrat. Aceste produse sunt produse accizabile iar comercializarea
este permisă doar cu condiția deținerii acestei autorizații.
II. Dosarul de autorizare se depune la direcția vamală teritorială la
care este arondat sediul social al solicitantului sau la Serviciul autorizări
din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor pentru marii contribuabili.
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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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