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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Formularul tipizat al perioadei - secretul fiecărui document.

 Tipizate utilizate pentru mijloace bănești și decontări: Registrul de
casă și Borderoul de achiziție.

III. Analiza zilei

 Salariul minim brut pe țară și contribuțiile sociale aferente aplicabile
în anul 2016.

IV. Consultanță contabilă

 Casare imobilizări necorporale - licenţe pentru softuri de calculator
ce nu mai sunt utilizate.

V. Subiectul săptămânii

 Impozitul pe venitul microîntreprinderii pentru trimestrul 2/2016.
Aspecte relevante.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Prestări servicii de cercetare efectuate către o societate din Anglia.
Tratament fiscal aplicabil în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Contractul individual de muncă cu timp parţial. Reglementări
specifice din Codul 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. 1893 din 24 Iunie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0512 din 07 iulie 2016 - Ordin privind aprobarea
Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit
unional/comun
 OpANAF nr. 1889 din 24 Iunie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0513 din 07 iulie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de
garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de
garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun
 OpANAF nr. 1883 din 24 Iunie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0512 din 07 iulie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub
acoperirea carnetelor TIR
 OMFP nr. 1056 din 05 Iulie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0526 din 13 Iulie 2016 - Ordin pentru aprobarea Normelor
privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
la calculul rezultatului fiscal
 OMFP nr. 1022 din 30 Iunie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0524 din 12 Iulie 2016 - Ordin privind aprobarea
procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe
veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor
formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OpANAF nr. 1893/2016 tratează în esență tranzitul vamal la
nivel comunitar. Procedurile aplicabile privind tranzitul nu sunt noi,
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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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