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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Modificarea vectorului fiscal de către persoanele înregistrate în
scopuri de TVA, cu perioada fiscală trimestrul, ce efectuează achiziții
intracomunitare de bunuri.

III. Analiza zilei

 Veniturile fondului de mediu sau creșterile prețurilor de vânzare când
se trișează cu reciclarea.

IV. Consultanță contabilă

 Vânzări de cafea prin automate. Exigibilitatea TVA la ridicarea banilor
din automat. Studiu de caz.

V. Subiectul săptămânii

 Opțiunea pentru plata anticipată a impozitului pe profit în tranșe
egale.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Studiu de caz. Posibilitatea aplicării măsurii de taxare inversă pentru
ratele plătite într-un contract de leasing financiar – achiziție
construcție.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Comunicarea actului administrativ fiscal și efectul nerespectării
procedurii de comunicare.

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:
 Ordin CNAS nr. 8 din 13 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0046 din 20 ianuarie 2016 - Ordin pentru modificarea
şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006
 OpANAF nr. 90 din 14 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0045 din 20 Ianuarie 2016 - Ordin pentru aprobarea
conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a
documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a
Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către
organul fiscal central
 OpANAF nr. 3741 din 23 Decembrie 2015 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0975 din 29 Decembrie 2015 - Ordin privind
aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 OMFP nr. 51 din 14 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0029 din 15 Ianuarie 2016 - Ordin privind repartizarea
fondului anual de premiere pentru extragerile lunare ale Loteriei
bonurilor fiscale aferente anului 2016, precum şi pentru
organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor
fiscale
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Actul normativ principal pentru acordarea concediilor
medicale este OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile
Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

 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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