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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la
încasare Formular 097 – termen de depunere data de 25 august 2016.

III. Analiza zilei

 Facilități fiscale - scutire la plata impozitului pe profit pentru
veniturile din dividende încasate de la o altă persoană juridică
română sau străină în anul 2016.

IV. Consultanță contabilă

 Recepție de materii prime cu diferențe în minus. Procedură contabilă
aplicabilă în anul 2016.

V. Subiectul săptămânii

 Cedarea unui avans încasat către o societate afiliată.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Principalele categorii de venituri neimpozabile la calculul impozitului
pe profit în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a
României.

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 ANAF nr. 2393 din 12 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0629 din 17 august 2016 - Ordin privind stabilirea
criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA,
pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de
taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor
impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în
România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru
aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în
scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin.
(11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a
persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii
economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.
31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu
justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi
economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA
 Ordin ANAF nr. 2329 din 05 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0626 din 16 august 2016 - Ordin privind modificarea
şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care
comercializează în sistem angro sau en détail produse
energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier
lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru
modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
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Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi
comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun
prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului unor formulare

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. Ordinul ANAF nr. 2393/2016 continuă seria reglementărilor în
domeniul TVA și aprobă criteriile privind condiționarea înregistrării
în scopuri de TVA.
II. Acesta se adresează societăților înființate conform Legii nr.
31/1990 privind societățile, ce se regăsesc în una din următoarele
situații:
a) solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la înființare, chiar
dacă nu au atins plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei,
posibilitate reglementată de art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal – înregistrare în scopuri de TVA prin opțiune de la
înființare;
b) societatea a fost înființată în perioada anterioară, pe parcursul
exercițiului realizează o cifră de afaceri mai mică de 220.000
lei (nu atinge plafonul de la care ar fi obligată să se
înregistreze în scopuri de TVA), însă optează pentru
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (1) lit. c)
din Codul fiscal;
c) societatea a fost anterior înregistrată în scopuri de TVA,
autoritățile fiscale au anulat din oficiu codul de înregistrare în
scopuri de TVA, societatea e eliminat cauzele ce au condus la
anularea înregistrării în scopuri de TVA și dorește să se
reînregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (12) din
Codul fiscal.
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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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