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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Declarația anuală de impozit pe profit formular 101 – termen de
depunere data de 25 martie 2016.

III. Analiza zilei

 Propunere de modificare a Codului fiscal – două situații de scutire la
plată a contribuției de sănătate.

IV. Consultanță contabilă

 Preluarea în franciză a unui spațiu comercial cu cesiunea
echipamentelor existente.

V. Subiectul săptămânii

 Înregistrarea cheltuielilor de constituire în anul 2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Achiziţia intracomunitară de produse din tutun, ce sunt acordate în
acţiuni de protocol. Tratamentul contabil și fiscal 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Procedură privind reevaluarea activelor complet amortizate, utilizate
în continuare în activitatea societăţii. Procedură contabilă valabilă în
anul 2016.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

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

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OpANAF nr. 889 din 02 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0203 din 18 Martie 2016 - Ordin privind Procedura
de aprobare a regimului de declarare derogatoriu
 OMFP nr. 319 din 04 Martie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0203 din 18 martie 2016 - Ordin pentru aprobarea
condiţiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a
produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 889/2016 adoptă procedura de aprobare a
regimului de declarare derogatoriu. În
conformitate cu
prevederile din noul Cod de procedură fiscală, autoritățile au
adoptat o nouă procedură a regimului derogatoriu pe care poate să
o urmeze un contribuabil ce nu desfășoară activitate.
II. Prin regim derogatoriu înțelegem scutirea contribuabilului de
obligația depunerii declarațiilor fiscale pentru o perioadă de timp.
III. Regimul derogatoriu se adresează contribuabililor persoane
juridice plătitoare de impozite și taxe și persoanelor fizice ce
desfășoară activități independente sau profesii libere.
IV. Pot beneficia de regim derogatoriu acei contribuabili ce
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 nu desfăşoară niciun fel de activitate;
 nu realizează venituri sau alte elemente asimilate veniturilor;
 nu înregistrează personal angajat și nu efectuează plăți pentru
care s-ar aplica stopajul la sursă;
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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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