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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Raportări și declarații scadente în această perioadă.

III. Analiza zilei

 Omiterea aplicării în anul 2014 a facilității profitului reinvestit.
Ajustare prin depunerea unei rectificative.

IV. Consultanță contabilă

 Realizarea unui puț de mare adâncime pentru aprovizionarea cu apă.

V. Subiectul săptămânii

 Publicarea listelor cu debitori persoane fizice ce au creanțe bugetare
restante.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Impozitarea veniturilor din subvenții primite de la APIA la nivelul
persoanei fizice ce desfășoară activități independente. Cuprinderea
subvențiilor în baza de impozitare a TVA.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Estimarea impozitelor de către organul fiscal atunci când nu se
îndeplinește de către contribuabil procedura declarării la termen.

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:
 OMFP nr. 123 din 28 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0081 din 04 februarie 2016 - Ordin privind
principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea
situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice
 Ordin ANAF nr. 558 din 29 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0078 din 03 februarie 2016 - Ordin privind
Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează
obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii
 Ordin ANAF nr. 514 din 25 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0075 din 02 februarie 2016 - Ordin pentru
modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor
speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate
cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea
procedurii de executare silită
 Ordin ANAF nr. 522 din 26 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0078 din 03 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de
declaraţii informative
 OpANAF nr. 442 din 22 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0074 din 02 februarie 2016 - Ordin privind
cuantumul tranzacţiilor, termenele pentru întocmire,
conţinutul şi condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de
transfer şi procedura de ajustare/estimare a preţurilor de
transfer
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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