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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Declararea veniturilor sub formă de salarii din străinătate de către
persoanele fizice care desfășoară activitate în România – formularul
224.

III. Analiza zilei

 Impozit pe profit pentru venituri din asociere.

IV. Consultanță contabilă

 Înregistrări contabile privind programele informatice. Actualizare
2016.

V. Subiectul săptămânii

 Constituirea unui provizion pentru garanţie de bună execuţie.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Aplicarea măsurii de taxare inversă la vânzarea unei clădiri vechi.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Câteva aspecte cu privire la contractul de asociere în participațiune în
anul 2016.

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:
 Ordin INS nr. 448 din 23 Mai 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0421 din 03 Iunie 2016 - Ordin privind modificarea şi
completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de
ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului
muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul INS nr. 448/2016 modifică și completează Clasificarea
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere),
aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.
1.832/856/2011. Începând cu publicarea în Monitorul Oficial, lista
ocupațiilor din România ne aduce 13 noi poziții.
II. Tot cu această ocazie se radiază 3 ocupații și pentru două
activități se realizează o nouă clasificare. Această situație se
realizează prin modificarea Ordinului președintelui Institutului
Național de Statistică numărul 1832/856/2011, actul normativ cu
caracter de bază privind codificarea ocupațiilor din România.
III. Ocupațiile introduse prin acest act normativ sunt:
 ajutor bucătar - cod COR 941101
 asistent de cercetare ştiinţifică în muzică - cod COR 265238
 cercetător ştiinţific în muzică - cod COR 265237
 compozitor - cod COR 265235
 decorator produse cofetărie - cod COR 751206
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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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