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I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Solicitarea anulării înregistrării în scopuri de TVA până pe data de 12
septembrie 2016 – depunerea formularului 096.

III. Analiza zilei

 Venituri neimpozabile realizate de persoanele fizice în anul 2016.
Principalele categorii.

IV. Consultanță contabilă

 Contribuţia pentru neangajarea persoanelor cu handicap. Studiu de
caz 2016.

V. Subiectul săptămânii

 Subvenții pentru investiții obținute de o microîntreprindere.
Tratamentul contabil și fiscal aplicabil în anul 2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Comunicarea actului administrativ fiscal, conform noului Cod de
procedură fiscală.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă
 Prevederi din legislația muncii – clauza de neconcurență.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OMFP nr. 1939 din 18 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0648 din 24 august 2016 - Ordin privind stabilirea
instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare,
categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor,
precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la
conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile
financiare, instituţiile financiare nonraportoare din România şi
conturile excluse de la obligaţia de declarare, regulile de
conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea
identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi
procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor şi
procedurilor administrative menite să asigure punerea în
aplicare şi respectarea procedurilor de raportare şi diligenţă
fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept
internaţional la care România s-a angajat
 OMFP nr. 1425 din 08 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0647 din 24 august 2016 - Ordin pentru aprobarea
Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea
Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020
 Ordin ANAF nr. 2442 din 18 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0649 din 24 august 2016 - Ordin privind procedurile
de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
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 Ordin ANAF nr. 2460 din 22 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0649 din 24 august 2016 - Ordin pentru aprobarea
Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare
prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a
Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a
casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii
particulare ce decurg din tipul reprezentării

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OMFP nr. 1939/2016 aduce o procedură deosebit de amplă
privind declararea contribuabililor și a conturilor financiare deținute
de aceștia la instituții financiare din România.
II. Printr-un act normativ cu un volum deosebit – 51 de pagini,
autoritățile financiare din România transpun în mod efectiv mai
multe instrumente juridice de declarare a unor venituri realizate
de rezidenții unor state, remarcându-se aplicarea pentru:
 acordul FATCA semnat între România și Statele Unite ale
Americii, aprobat prin Legea nr. 233/2015;
 acordul multilateral semnat la Berlin privind schimbul automat
de informații între statele membre, transpus în legislația
națională prin Legea nr. 70/2016;
 Titlul X din Codul de procedură fiscală privind transpunerea
Directivei nr. 16/2011 privind cooperarea administrativă în
domeniul fiscal.
III. Acordul FATCA reprezintă o înțelegere între România și Statele
Unite ale Americii, cu caracter de reciprocitate, prin care statele se
angajează să raporteze prin schimb automat de informații când
identifică rezidenți ai unei țări (născuți sau stabiliți fiscal într-o țară)
ce au deschis conturi în celălalt stat.
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

 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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