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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 În săptămâna 06 – 13 aprilie 2016, trebuiesc urmărite următoarele
termene pentru declarații fiscale sau raportări.

III. Analiza zilei

 Urmăriți cu atenție condițiile de livrare INCOTERMS și transportul
fizic al bunurilor.

IV. Consultanță contabilă

 Modernizarea unei linii de producție în scopul vânzării. Trecerea la
categoria de stocuri.

V. Subiectul săptămânii

 Înregistrarea în contabilitate a reevaluării efectuate în scopul
stabilirii bazei impozabile pentru impozitul pe clădiri datorat
bugetului local.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Asocierea în participațiune în vederea exploatării unui spațiu în care
sunt amplasate echipamente pentru jocuri de noroc.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Ce erori contabile identificate în situațiile financiare vor putea fi
corectate conform unui proiect supus dezbaterii publice în acest
sens?

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. 962 din 11 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0233 din 30 martie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi
contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă
 Ordin Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nr. 47 din 08
Martie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 0234 din 30
martie 2016 - Ordin privind aprobarea conținutului,
rapoartelor și a accesului la informații transmise de către
organizatorii de jocuri de noroc la distanță, definite la art. 10
alin. (1) lit. h)-n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc,
către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc
 Ordin Oficiul Național pentru Jocuri de noroc nr. 48 din 08
Martie 2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 0234 din 30
martie 2016 - Ordin privind aprobarea Procedurii pentru
îndeplinirea condițiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip
slot machine și pariuri joc tradițional
 OMFP nr. 412 din 24 Martie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0228 din 28 martie 2016 - Ordin pentru aprobarea nivelului
accizei specifice la țigarete
 OpANAF nr. 1106 din 29 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0239 din 31 martie 2016 - Ordin pentru modificarea
Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.770/2015
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 OpANAF nr. 1094 din 28 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0239 din 31 martie 2016 - Ordin pentru aprobarea
formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor“ utilizat de personalul cu atribuţii
de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală
 OpANAF nr. 1099 din 29 Martie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0239 din 31 martie 2016 - Ordin privind legitimaţiile
eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile
asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 962/2016 aduce o nouă procedură de stabilire din
oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate de
contribuabili, când aceștia nu își respectă obligația legală de a
depune declarațiile fiscale la termenul prevăzut de lege.
II. Procedura se adresează în principal persoanelor juridice și nu
se aplică persoanelor fizice pentru impozitul pe venit. Dacă
persoana fizică are calitate de plătitor al altor taxe, cum ar fi TVA
sau este angajator și achită impozitele pe salarii, în acest caz
procedura îi este aplicabilă.
III. Compartimentele de specialitate din cadrul autorității fiscale
ce constată că un contribuabil nu și-a îndeplinit obligația
declarativă, vor înștiința contribuabilul cu privire la obligația
depunerii declarației. Această înștiințare trebuie adresată de
organul fiscal în termen de maxim 15 zile de la data la care expira
termenul legal pentru depunerea declarațiilor.
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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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