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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Declarații și raportări pentru care intervine termenul scadent de
întocmire și depunere la autorități în ultima decadă a lunii aprilie
2016.

III. Analiza zilei

 Alocarea cheltuielilor la exercițiile la care acestea se referă. Salarii
acordate de instanța de judecată.

IV. Consultanță contabilă

 Închiderea exercițiului financiar 2015. Procedură de estimare a
provizionului pentru beneficiile salariaților. Implicații IAS 19
Beneficiile angajaților.

V. Subiectul săptămânii

 Autofacturarea reducerilor de preț primite conform contract când
furnizorul omite emiterea facturii. Procedură ulterioară la emiterea
facturii.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Achiziții servicii de dezvoltare software prestate de persoane fizice,
rezidente în Republica Moldova. Diminuarea riscului fiscal.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Invalidarea din oficiu a codului de TVA. Analiză comparată a
reglementărilor fiscale și a efectului în timp în condițiile existenței
unui nou Cod fiscal.

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. 1155 din 07 Aprilie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0274 din 12 aprilie 2016 - Ordin privind emiterea
prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte
administrative fiscale şi procedurale
 OpANAF nr. 1154 din 07 Aprilie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0274 din 12 aprilie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor
stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi
pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare
 Ordin ANAF nr. 1164 din 07 Aprilie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0274 din 12 aprilie 2016 - Ordin pentru modificarea
Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistreazã
obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor
obligații, aprobatã prin Ordinul președintelui Agenției
Naționale de Administrare Fiscalã nr. 558/2016
 OMFP nr. 450 din 31 Martie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0274 din 12 aprilie 2016 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile
financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de
operatorii economici și persoanele juridice fără scop
patrimonial
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OpANAF nr. 1155/2016 actualizează lista documentelor fiscale
emise prin intermediul centrului de imprimare masivă. Acestea sunt
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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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