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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Aspecte privind calculul impozitului pe profit pentru anul 2015 la
nivelul unei asociații și fundații.

III. Analiza zilei

 Analiza criteriilor de reîncadrare a unei activități prestate de o
persoană fizică ce desfășoară o profesie independentă.

IV. Consultanță contabilă

 Costuri cu realizarea unui eveniment. Studiu de caz.

V. Subiectul săptămânii

 Facturi emise de furnizor în luna august 2015 și primite de beneficiar
în luna februarie 2016, cu ocazia punctajului la inventar.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Pierderi din creanțe ca urmare a falimentului clientului.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Contribuabil cu sediul social deținut în baza unui contract expirat. În
ce condiții autoritatea fiscală poate declara inactivitatea acestui
contribuabil?

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. 521 din 26 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0091 din 08 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a)
sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea
modelului şi conţinutului unui formular
 OMFP nr. 104 din 22 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0092 din 08 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii şi a
condiţiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea
adăugată, prevăzut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuţa a
doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi
pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor
de taxă pe valoarea adăugată şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare a acesteia
 HG nr. 47 din 03 Februarie 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0100 din 09 februarie 2016 - Hotărâre pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1/2016
 OMFP nr. 102 din 22 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0096 din 09 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de
simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind
operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de
lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor
de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe
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valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul
Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate
în perioada de garanţie şi postgaranţie
OpANAF nr. 587 din 01 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0094 din 08 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate
pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă
OpANAF nr. 592 din 03 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0094 din 08 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301)
„Decont special de taxă pe valoarea adăugată“
OpANAF nr. 588 din 01 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0093 din 08 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300)
„Decont de taxă pe valoarea adăugată“
OpANAF nr. 591 din 03 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0094 din 08 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES)
„Declaraţie recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/
prestările intracomunitare“
OpANAF nr. 531 din 28 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0089 din 05 februarie 2016 - Ordin privind
impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe
fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
OpANAF nr. 560 din 29 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0083 din 04 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a
contribuabililor mijlocii şi pentru modificarea unor prevederi
referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor
mijlocii
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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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