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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Depunerea Declarației privind distribuirea între asociați a veniturilor
și cheltuielilor - formular 104 până pe data de 25 octombrie 2016.

III. Analiza zilei

 Închirierea unor mijloace de transport. Studiu de caz particular.

IV. Consultanță contabilă

 Aplicarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară contabilizarea impozitului pe profit amânat și a venitului din
impozitul pe profit amânat.

V. Subiectul săptămânii

 Cedare părți sociale de către o persoană fizică. Tratament fiscal
aplicabil în anul 2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Vânzarea de pachete compuse din produse diferite. Cota de TVA
aplicabilă în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării
situaţiei fiscale personale. Aspecte relevante aplicabile în anul 2016.

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:
 OpANAF nr. 2759 din 23 Septembrie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0778 din 04 octombrie 2016 - Ordin
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea
uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere
 OUG nr. 60 din 28 Septembrie 2016 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0773 din 04 octombrie 2016 - Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OpANAF nr. 2759/2016 se adresează operatorilor economici
ce își desfășoară activitatea în zonele libere. Aceste zone libere
sunt părți ale teritoriul României, aflate în sfera autorizării de către
autoritățile vamale ce conferă bunurilor regimul de bunuri străine
dacă sunt bunuri de import și implicit nu sunt datorate taxe vamale
până la punerea în liberă circulație respectiv conferă mărfurilor
românești caracter de mărfuri exportate când sunt introduse în
zona liberă.
II. Într-o zonă liberă se pot exercita activități de natură
comercială, industrială sau prestări de servicii cu respectarea
condițiilor impuse de Codul vamal al Uniunii Europene.
III. Desfășurarea unei astfel de activități se poate face cu
obținerea prealabilă a unei aprobări date de biroul vamal ce are
raza de competență asupra acelei zone libere cu condiția de a se
organiza o evidență operativă asupra bunurilor din zona liberă.
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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

Prietenii Contabilității – www.itva.ro Tel. +4 0723 530 139

