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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Rambursarea TVA pentru persoanele neînregistrate în scopuri de TVA
în România, stabilite în afara Comunității – depunerea cererii până pe
data de 30 septembrie 2016.

III. Analiza zilei

 Provizioanele aferente dezafectării imobilizărilor corporale –
procedură contabilă aplicabilă în anul 2016.

IV. Consultanță contabilă

 Tratamentul achiziției de active biologice destinate ulterior vânzării,
conform IAS 41 Agricultură.

V. Subiectul săptămânii

 Beneficiile economice viitoare conform cadrului general conceptual
din Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Posibilitate vânzare active în perioada de inactivitate temporară a
societății.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Scutire la impozitare. Plăți de redevențe și dobânzi către entități
asociate în alte state membre în noul Cod fiscal.

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:
 OUG nr. 58 din 19 Septembrie 2016 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0738 din 22 septembrie 2016 - Ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
 OUG nr. 54 din 14 Septembrie 2016 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0723 din 19 septembrie 2016 - Ordonanţă de
urgenţă privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă
auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin
accidente de vehicule şi de tramvaie
 OMFP nr. 2018 din 23 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0718 din 16 septembrie 2016 - Ordin privind
încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă
şi/sau de dezvoltare tehnologică

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OUG nr. 58/2016 aduce o abrogare a facilităților avute de
întreprinderile mici și mijlocii când acestea intenționau să
participe la licitații.
 Aceasta abrogă posibilitatea ca societățile mici și mijlocii să
beneficieze de reducerea la 50% a garanției plătite pentru
participarea la licitații sau reducerea la 50% a criteriilor privind
valoarea cifrei de afaceri, experiența similară la stabilirea condițiilor
de eligibilitate.
II. Această abrogare vine ca urmare a solicitării Comunității
Europene de a elimina „discriminarea pozitivă” de care beneficiază
IMM-urile românești pentru procedurile de licitații publice.
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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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