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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Depunerea declarației 092 până pe data de 05 august 2016. schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele înregistrate în
scopuri de TVA cu perioada trimestrul ce efectuează o achiziție
intracomunitară.

III. Analiza zilei

 Prima achiziție intracomunitară efectuată de o persoană impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA.

IV. Consultanță contabilă

 Costul de producție cu realizarea unei fântâni. Studiu de caz.

V. Subiectul săptămânii

 Faptul generator al TVA – costul cu serviciile prestate.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Donații efectuate de către un ONG – tratament fiscal în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Vânzarea la un preț mai mic decât prețul de achiziție. Este permisă o
astfel de procedură?

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. 2048 din 08 Iulie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0533 din 15 iulie 2016 - Ordin pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria
răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a
desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din
sfera TVA“
 Legea nr. 150 din 12 Iulie 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0534 din 15 iulie 2016 - Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea
produselor alimentare
 OpANAF nr. 2037 din 08 Iulie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0534 din 15 iulie 2016 - Ordin privind Procedura
pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
 OpANAF nr. 2047 din 08 Iulie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0542 din 19 iulie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de distribuire sau restituire în conturile, respectiv
din conturile de venituri bugetare corespunzătoare a sumelor
încasate în contul 50.86.09 „Disponibil din sume încasate
reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art.
10 din Legea nr. 241/2005“

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. Începând cu data de 01 august 2016 (15 zile de la publicarea în
Monitorul oficial), intră în vigoare o nouă procedură de completare
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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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