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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Diagnostic normativ – efectul unei prevederi legale.

 Ce reprezintă noțiunea de cost de producție conform reglementărilor
contabile?

III. Analiza zilei

 Încadrarea datoriilor în datorii pe termen scurt sau pe termen lung,
conform reglementărilor contabile. Aspecte esențiale.

IV. Consultanță contabilă

 Monografie contabilă privind achitarea unui avans pentru achiziția
unei imobilizări corporale.

V. Subiectul săptămânii

 Aspecte procedurale privind deschiderea unui punct de lucru.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Categorii de cheltuieli sociale ce sunt deductibile la calculul
impozitului pe profit în anul 2016, conform prevederilor noului Cod
fiscal.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă
 Câteva dintre principiile fundamentale ale Codului muncii.

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. 2921 din 12 Octombrie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0850 din 26 Octombrie 2016 - Ordin pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la
cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a
unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de
înregistrare fiscală, potrivit legii
 OMFP nr. 2435 din 12 Octombrie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0850 din 26 Octombrie 2016 - Ordin pentru
completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi
plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online
prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi
 OpANAF nr. 2731 din 20 Septembrie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0845 din 25 Octombrie 2016 - Ordin
pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii
de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi
pentru aprobarea unor formulare
 OpANAF nr. 2810 din 29 Septembrie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0844 din 25 Octombrie 2016 - Ordin
pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de
rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de
bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii
Europene de către persoanele impozabile stabilite în România
 Lege nr. 186 din 20 Octombrie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0842 din 24 Octombrie 2016 - Lege privind unele
măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în
sistemul public de pensii
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 Ordin ANAF nr. 2994 din 20 Octombrie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0854 din 27 octombrie 2016 - Ordin
privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor
încheiate între persoane juridice române, persoane fizice
rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară
activitate în România printr-un sediu permanent/sediu
permanent desemnat şi persoane juridice străine sau
persoane fizice nerezidente

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OpANAF nr. 2921/2016 introduce procedura înregistrării
fiscale din oficiu sau la cererea unei alte autorități, în cazul în care
contribuabilii nu și-au îndeplinit obligația fiscală de a se înregistra.
Această procedură se aplică persoanelor fizice, persoanelor juridice,
entităților fără personalitate juridică precum și sediilor secundare
deținute de contribuabili.
II. În acest context trebuie menționat că această procedură nu se
aplică persoanelor fizice a căror evidență fiscală se ține în baza
codului numeric personal și sunt supuse impozitului pe venit.
III. Procedura se aplică persoanelor fizice ce desfășoară activități
independente sau practică profesii libere. Procedura se aplică din
oficiu prin constatările organului fiscal ori la cererea altei autorități
ce administrează creanțe fiscale. Pentru fiecare dintre aceste cazuri
autoritatea fiscală a adoptat metoda efectivă de înregistrare și
formularele necesare. În aceste proceduri se va notifica și
contribuabilul pentru conformare, în caz contrar aplicându-se
metodele reglementate de actul normativ.
IV. În anul 2016 a fost implementată procedura plăților cu cardul
la nivelul trezoreriei pentru unele impozite și taxe datorate la
bugetul de stat. Acestea au fost reglementate prin OMFP nr. 1376/2016
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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

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

