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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Recapitulația declarațiilor fiscale cu scadență până în data de 26
septembrie 2016 – zi de luni.

III. Analiza zilei

 Acordare puncte cadou de către o editură. Implicații contabile și
fiscale.

IV. Consultanță contabilă

 Contabilitate producție biologică. Studiu de caz actualizat 2016.

V. Subiectul săptămânii

 Consignație opere de artă. Procedură fiscală și contabilă.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Aspecte relevante în anul 2016 privind obligația reevaluării clădirilor
ca urmare a depășirii termenului de 3 ani de la ultima reevaluare.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Ultimele modificări fiscale aplicabile vânzări de autoturisme între
persoanele fizice.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.
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Capitolul I – Modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Regulament BNR nr. 2 din 11 August 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0668 din 31 august 2016 - Regulament
privind operaţiunile de transfer credit şi debitare directă
 OG nr. 24 din 24 August 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0664 din 30 august 2016 - Ordonanţă privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine
animală
 OMFP nr. 1578 din 08 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0659 din 29 august 2016 - Ordin pentru aplicarea
pct. 101 din titlul IX „Impozite şi taxe locale“ din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
 OG nr. 22 din 24 August 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0658 din 29 august 2016 - Ordonanţă pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele
măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. Regulamentul BNR nr. 02/2016 stabileşte cerinţele minime
obligatorii pentru operaţiunile de plată de tip transfer credit şi
debitare directă denominate în lei, decontate prin intermediul
sistemelor de plăţi de mare valoare, executate pe teritoriul
României între şi în cadrul prestatorilor de servicii de plată. Acest
regulament nu se aplică operaţiunilor de plată între diferite unităţi
ale Trezoreriei Statului.
II. Regulamentul stabilește faptul că un ordin de plată de tip transfer
credit trebuie să includă cel puţin următoarele elemente obligatorii:
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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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