P €
PRIETENII CONTABILITĂȚII

Adresă: Str. Aleea Posada, nr. 8, bl. 31, sc. 2, et. 1, ap. 19,
cod poștal 051414, Sector 5, București
Tel: 021.776.90.18 ; 0765.216.760 ; 0723.530.139
www.itva.ro

 Nr. 20 / 18 Mai 2016

ISSN 2343 – 8452
ISSN–L 2343 – 8452

Prietenii Contabilității este marcă înregistrată OSIM

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

Motto:

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

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din
impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate formular 230 –
termen de depunere 25 mai 2016.

III. Analiza zilei

 Aspecte contabile și fiscale pentru cedarea construcțiilor cu cota de
TVA de 5% în cadrul locuințelor sociale.

IV. Consultanță contabilă

 Achiziţia unui mijloc de transport prin contract de leasing cu clauză
de buy back.

V. Subiectul săptămânii

 Aspecte privind veniturile economice ale unei fundații.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Corectarea declarației fiscale – procedură prevăzută de noul Cod de
procedură fiscală.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Arhivarea şi păstrarea documentelor financiar-contabile de către
persoanele ce conduc contabilitate în partida simplă.

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:
 OUG nr. 13 din 11 Mai 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0368 din 12 mai 2016 - Ordonanţă de urgenţă pentru
prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 Hotărâre Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și
Asigurări nr. 52 din 28 Aprilie 2016 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0358 din 10 mai 2016 - Hotărâre pentru aprobarea
Normei „Plafon de garantare IMM în numele şi în contul
statului“ (NI-GAR-12-II/0)
 OMFP nr. 583 din 26 Aprilie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0355 din 10 mai 2016 - Ordin pentru aprobarea
formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OUG nr. 13/2016 modifică un termen prevăzut de Codul de
procedură fiscală, adoptat prin Legea nr. 207/2015, în sensul că
unele raportări ce aveau scadența în data de 15 mai 2016 se vor
considera depuse în termen până în data de 31 august 2016.
II. Aceste termene trebuie analizate în contextul Codului de
procedură fiscală, respectiv:
 în scopul realizării schimbului de informaţii privind
contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat
printr-un instrument juridic de drept internaţional şi pentru
îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, instituţiile
financiare, inclusiv instituţiile de credit, au obligaţia să declare
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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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