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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Declarații și dezvoltare analitică a unor aspecte de care trebuie să
ținem cont în luna februarie 2016.

III. Analiza zilei

 Corectarea erorilor contabile constatate în anul 2016.

IV. Consultanță contabilă

 Aspecte fiscale și contabile privind timbrul de mediu plătit de
operatorii economici ce pun în piață echipamente electrice,
electronice și electrocasnice (EEE) conform reglementărilor de mediu.

V. Subiectul săptămânii

 Finalizarea contabilă a exercițiului financiar 2015. Evenimente
ulterioare datei bilanțului, conform reglementărilor contabile.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Obligațiile unei persoane fizice ce închiriază spațiul dintr-o locuință
în favoarea unei societăți străine ce își dorește un sediu permanent în
România.

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 – Noi modificări legislative în domeniul
financiar contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OpANAF nr. 371 din 20 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0056 din 26 ianuarie 2016 - Ordin privind
modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea
formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a
tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal
 OMFP nr. 52 din 14 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0052 din 25 ianuarie 2016 - Ordin privind aprobarea
calculatorului pentru determinarea deducerilor personale
lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii
la funcţia de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit
prevederilor art. 77 alin. (2) şi ale art. 66 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OPANAF nr. 371/2016 modifică formularele de înregistrare
fiscală a contribuabililor şi tipurile de obligaţii fiscale care formează
vectorul fiscal în cazul persoanelor fizice.
II. În esență, Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de
menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod
numeric personal formular 020 se completează şi se depune de
către persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric
personal, altele decât persoanele fizice care desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau exercită profesii libere.
III. Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei
înregistrări fiscale, iar declaraţia de menţiuni se completează ori 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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