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Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Taxa pe spectacole datorată la bugetul local – termen de declarare și
plată data de 10 noiembrie 2016.

III. Analiza zilei

 Prevederi din legea privind amortizarea capitalului imobilizat:
regimuri de amortizare.

IV. Consultanță contabilă

 Monografie contabilă privind încasarea unei despăgubiri. Utilizarea
contului 7581 „Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi”.

V. Subiectul săptămânii

 Declarare achiziție intracomunitară de bunuri de la un furnizor ce nu
comunică un cod de TVA valid.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Aspecte fiscale privind vânzările sub costul de achiziție.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Ce reprezintă evenimentele ulterioare bilanţului, conform noilor
reglementări contabile?
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Capitolul I – Modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OpANAF nr. 2809 din 29 Septembrie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0868 din 31 Octombrie 2016 - Ordin
pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de
rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către
persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt
stat membru al Uniunii Europene
 OpANAF nr. 2901 din 10 Octombrie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0861 din 28 Octombrie 2016 - Ordin pentru
aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului
administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia
EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse
accizabile în regim suspensiv/de scutire/ exceptare de accize

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OpANAF nr. 2809/2016 adoptă procedura de rambursare a
TVA către persoane impozabile din alte state membre ce
efectuează importul de bunuri cu o vamă pe teritoriul României
respectiv efectuează achiziții de bunuri și servicii la care plătesc TVA
în România.
II. Potrivit art. 302 din Codul fiscal, România va rambursa TVA
persoanelor impozabile înregistrate în alte state membre când
acestea efectuează importuri și achiziții de bunuri/servicii pe
teritoriul României, respectându-se cumulativ mai multe condiții:
 persoana impozabilă străină nu are un sediu fix în România;
 persoana impozabilă străină nu este înregistrată în scopuri de
TVA în România;
 persoana impozabilă străină nu a efectuat livrări de bunuri sau
prestări de servicii pe teritoriul României cu unele mici excepții.
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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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