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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Urmează o săptămână cu mai multe scadențe în domeniul
declarațiilor și obligațiilor fiscale.

III. Analiza zilei

 Implicațiile financiar contabile și fiscale în anul 2016 generate de
reevaluarea favorabilă la finele anului precedent a unor utilaje
complet amortizate.

IV. Consultanță contabilă

 Transpunerea în reglementarea națională a standardului IAS 41
Agricultură. Noțiunea de producție biologică.

V. Subiectul săptămânii

 Bunuri rămase cu titlu gratuit în urma unei proceduri de prestări
servicii intracomunitare. Actualizare 2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Achiziție bunuri de la o persoană neînregistrată în scopuri de TVA
dintr-un alt stat membru. Tratament fiscal.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă
 Condiții privind consolidarea conturilor pentru anul 2015.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Legea nr. 112 din 27 Mai 2016 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0408 din 30 mai 2016 - Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru
reglementarea unor măsuri bugetare
 OpANAF nr. 1503 din 06 Mai 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0403 din 27 mai 2016 - Ordin pentru aprobarea Procedurii
de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere,
la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile
care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi
conţinutului unor formulare
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Legea nr. 112/2016 aduce modificări importante Codului
fiscal. Elementul principal constă în faptul că se introduce o
procedură opțională la plata contribuției de sănătate datorată de
persoanele fizice ce nu realizează venituri, nu sunt scutite de plata
contribuției de sănătate prin efectul legii și nici nu sunt coasigurate
prin intermediul altor persoane.
II. Aceste persoane pot opta între:
 plata contribuției de sănătate în procent de 5,5% lunar prin
depunerea declarației de asigurare, contribuția de sănătate
datorându-se pentru salariul minim pe economie valabil în
luna respectivă;
 la momentul la care se utilizează serviciile de sănătate publică
(spitalizare) – caz în care contribuția de 5,5% se calculează la o
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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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