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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Data de 15 septembrie 2016 – dată scadentă pentru depunerea unor
serii de situații privind produsele accizabile.

III. Analiza zilei

 Exigibilitatea veniturilor din cedarea părților sociale deținute de o
persoană fizică la o societate.

IV. Consultanță contabilă

 Închirierea unui spațiu pentru desfășurarea activității cu emiterea
facturii la data plății. Studiu de caz.

V. Subiectul săptămânii

 Anularea unei datorii pentru o marfă primită în baza unui Aviz pentru
care nu s-a întocmit factura.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Achiziția unui autoturism din Germania. Aspecte privind recuperarea
TVA.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Declararea sediilor secundare din țară și din străinătate conform
noului Cod de procedură fiscală.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
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Capitolul I – Modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OUG nr. 46 din 31 August 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0685 din 05 septembrie 2016 - Ordonanţă de urgenţă
pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 OMFP nr. 1938 din 17 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0680 din 02 septembrie 2016 - Ordin privind
modificarea şi completarea unor reglementări contabile

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OUG nr. 46/2016 se adresează persoanelor fizice ce au
calitatea de veteran de război sau soț/soție al veteranilor de
război și detaliază procedura de scutire pentru impozitul datorat
bugetului local pentru:
a) impozitul pe clădiri;
b) impozitul pe terenuri;
c) impozitul pe mijloacele de transport folosite.
II. Potrivit prevederilor de la art. 456, 464 și 469 din Codul fiscal,
terenurile, clădirile și un mijloc de transport deținut de veteranii de
război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor
de război beneficiau de scutire la plata impozitelor datorate către
bugetul local.
III. Prin HG nr. 159/2016 ce modifică HG nr. 1/2016 privind
normele de aplicare a Codului fiscal s-a introdus precizarea că sunt
scutite de impozit către bugetul local cotele parte deținute doar de
aceste persoane.
IV. Interpretarea autorităților locale a fost că beneficiază de
scutire doar persoana reprezentând veteranul de război, văduva de
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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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