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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Diagnostic normativ – efectul unei prevederi legale.

 Formele de înregistrare în contabilitate valabile de la 01 ianuarie
2016.

III. Analiza zilei

 Impozitul pe spectacole – calcul și declarare în anul 2016.

IV. Consultanță contabilă

 Achiziția unor materiale de natura obiectelor de inventar în baza
Avizului de însoțire a mărfii, cu emiterea ulterioară a facturii la o
valoare mai mare.

V. Subiectul săptămânii

 Sistemul de TVA la plăţile în avans. Utilizarea contului 4092 „Furnizori
– debitori pentru prestări de servicii”.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Vânzarea de active ce nu se cuprinde în cifra de afaceri din punctul de
vedere al TVA.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă
 Principiile calculației costurilor.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
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Capitolul I – Modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OpANAF nr. 2554 din 06 Septembrie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0712 din 14 septembrie 2016 - Ordin
privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de
bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii
sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art.
61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al
Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim
comunitar de scutiri de taxe vamale
 OpANAF nr. 2070 din 14 Iulie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0706 din 12 septembrie 2016 - Ordin pentru
modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind
stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi
gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere
şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi
eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul
formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces
corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal
 Ordin ANAF nr. 2546 din 05 Septembrie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0703 din 09 septembrie 2016 - Ordin
pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor
asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru
aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a
unor formulare

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OpANAF nr. 2554/2016 aprobă Procedura de autorizare a
importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către
organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

 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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