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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele înregistrate în
scopuri de TVA cu perioada trimestrul ce efectuează o achiziție
intracomunitară – depunerea declarației 092.

III. Analiza zilei

 Recuperarea pierderii fiscale pentru un contribuabil plătitor de
impozit pe profit, conform noilor reglementări.

IV. Consultanță contabilă

 Import de bunuri cu vamă în Ungaria, urmat de o vânzare către un
client din același stat. Studiu de caz.

V. Subiectul săptămânii

 Valoarea de inventar a stocurilor pentru societăţile în insolvență sau
faliment. Aspecte relevante.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Tranzacție nontransfer. Aspecte particulare.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Criteriile minimale pentru programele informatice utilizate în
activitatea financiar-contabilă, conform noilor reglementări.

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:
 OMFP nr. 378 din 17 Martie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0219 din 24 Martie 2016 - Ordin pentru modificarea şi
completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către
organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 3.831/2015
 OpANAF nr. 1053 din 17 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0209 din 22 martie 2016 - Ordin privind modificarea
şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului
şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea
impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere
sau reţinere la sursă
 HG nr. 159 din 11 Martie 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0208 din 21 martie 2016 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016
 OUG nr. 8 din 23 Martie 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0225 din 25 martie 2016 - Ordonanţă de urgenţă privind unele
măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate
din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de
programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscalbugetare
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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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