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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Diagnostic normativ – efectul unei prevederi legale.

 Principalele noțiuni din reglementările contabile conforme cu
directivele europene: activ, datorie, venit și cheltuială.

III. Analiza zilei

 Reducere comercială primită în luna noiembrie 2016 aferentă unei
achiziţii intracomunitare, când bunurile se află în stocul societății.

IV. Consultanță contabilă

 Obținerea de gem de gutui, achiziționate de pe piața liberă și
vânzarea printr-un magazin propriu. Studiu de caz actualizat 2016.

V. Subiectul săptămânii

 Inventarul intermitent și inventarul permanent - principalele aspecte
și diferențe.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Optimizare fiscală: ce facilitate are o societate microîntreprindere
nou înființată cu un salariat încadrat cu normă întreagă?

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Prevederi din legislația muncii – aspecte relevante privind
regulamentul intern.

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. 3140 din 31 Octombrie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0893 din 08 Noiembrie 2016 - Ordin pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor
nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau
mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi
conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru
contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în
România prin unul sau mai multe sedii permanente“
 OpANAF nr. 3006 din 21 Octombrie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0894 din 08 Noiembrie 2016 - Ordin privind
aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a
grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. Ordinul ANAF nr. 3140/2016 aprobă Procedura de înregistrare
fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în
România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi
modelul şi conţinutul formularului 013 „Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru
contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin
unul sau mai multe sedii permanente“.
II. Persoanele juridice străine ce înregistrează în România unul
sau mai multe sedii permanente au calitatea de plătitor de impozit
pe profit conform art. 13 din Codul fiscal. Îndeplinirea obligațiilor
fiscale sau de natură financiar contabilă se va realiza de un sediu
permanent desemnat de persoana juridică străină.
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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.
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Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele
numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795
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