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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Formularul tipizat al perioadei - secretul fiecărui document.

 Dispoziția de livrare, Avizul de însoțire a mărfii și Fișa de magazie –
tipizate utilizate pentru evidența bunurilor de natura stocurilor.

III. Analiza zilei

 Achiziția intracomunitară de mărfuri în baza unui CMR, cu factura
emisă în data de 25 a lunii următoare. Tratament contabil.

IV. Consultanță contabilă

 Achiziție de mobilier de către o pensiune cu plata unui avans. Studiu
de caz 2016.

V. Subiectul săptămânii

 Dividende distribuite unui asociat persoană fizică nerezidentă.
Reținerea impozitului și declararea acestuia în anul 2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Optimizare fiscală: microîntreprindere nou-înființată cu un singur
salariat.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală valabilă în
anul 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:
 Decizie CCR nr. 209 din 12 Aprilie 2016 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0464 din 22 Iunie 2016 - Decizie privind excepţia de
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, în ansamblul său, şi, în special, ale art. 4 şi art. 6
din aceeaşi ordonanţă de urgenţă
 HG nr. 449 din 22 Iunie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0473 din 24 Iunie 2016 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Analizăm Decizia Curții Constituționale a României cu privire
la prevederile normative adoptate de OUG nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru prima înmatriculare a unui autoturism
sau pentru transcrierea dreptului de proprietate, ținând cont de
numeroasele modificări legislative și de numeroasele decizii ale
instanțelor de judecată atât românești cât și ale Curții Europene.
II. Multiplele procese pierdute de statul român au dus la
publicarea OG nr. 40/2015 ce introduce restituirea taxelor de
primă înmatriculare, indiferent de denumirea avută și de modul de
aplicare, achitate până la februarie 2013.
III. Noutatea adusă de această prevedere a constat în faptul că
restituirea se realizează prin aplicarea unei proceduri administrativPrietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139
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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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