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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Formularul tipizat al perioadei - secretul fiecărui document.
 Tipizate pentru evidența salariilor și altor drepturi de personal.

III. Analiza zilei

 Tratamentul contabil al circulației ambalajelor.

IV. Consultanță contabilă

 Încasarea unei creanțe de la un client printr-un bilet la ordin cu
scadenţă la 30 de zile. Studiu de caz.

V. Subiectul săptămânii

 Amortizarea monumentelor istorice.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Amortizare contabilă și fiscală pentru un program informatic în anul
2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă
 Principii contabile valabile în anul 2016: principiul necompensării.

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. 2066 din 14 Iulie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0558 din 25 Iulie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Normelor tehnice privind procedura de întocmire a
formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin
serviciile de curierat rapid
 Legea nr. 164 din 22 Iulie 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0564 din 26 iulie 2016 - Lege pentru modificarea şi
completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
 HG nr. 522 din 20 Iulie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0566 din 26 iulie 2016 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală
 OMFP nr. 1155 din 25 Iulie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0572 din 28 Iulie 2016 - Ordin privind aplicarea cotei reduse
de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide
utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole
destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările
de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol
 OpANAF nr. 2264 din 26 Iulie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0578 din 29 iulie 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
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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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