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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de
noroc, pentru trimestrul următor – termen data de 25 martie 2016.

III. Analiza zilei

 Analiză comparată deducerea cheltuielilor cu fondurile de investiții în
funcție de procentul de deținere și perioada la care s-a efectuat
vânzarea.

IV. Consultanță contabilă

 Tratamentul contabil al pieselor de schimb importante și a
echipamentelor de securitate conform noilor reglementări contabile.

V. Subiectul săptămânii

 Calitatea de plătitor de impozit pe profit pentru o asociație înființată
în anul 2015, ce desfășoară primele activități economice în anul
2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Criteriile de analizat pentru încadrarea locuinței în clădire cu scop
economic sau clădire cu scop rezidențial pentru impozitul la bugetul
local în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Formatul situațiilor financiare lichidative. Aspecte procedurale și
financiar contabile.

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. 952 din 08 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0186 din 11 martie 2016 - Ordin pentru modificarea
şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor
speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate
cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea
procedurii de executare silită
 OpANAF nr. 829 din 23 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0179 din 10 Martie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţiile
EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în
regim suspensiv de accize şi de depunere online a declaraţiilor
privind situaţia achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 952/2016 modifică prevederile Ordinului
președintelui ANAF nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor
speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu
ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea
procedurii de executare silită.
II. Structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor
asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită în cazurile
speciale este Serviciul executări silite cazuri speciale.
III. Organul fiscal central organizează evidența creanțelor
bugetare ce fac obiectul cazurilor speciale, iar emiterea deciziilor și
comunicarea titlurilor executorii se realizează de către Serviciul
executări silite cazuri speciale.
Prietenii 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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