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Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Declarația de inactivitate – termen de depunere 29 februarie 2016.

III. Analiza zilei

 Reevaluarea contabilă a activelor imobilizate – despărțirea
procedurilor față de reevaluarea pentru determinarea valorii
impozabile la taxele locale.

IV. Consultanță contabilă

 Încasare dividende din străinătate. Aplicarea creditului fiscal extern
în condițiile noului Cod fiscal.

V. Subiectul săptămânii

 Declararea codului numeric personal pe facturile de vânzare în scopul
completării noii declarații informative 394.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Bunuri rămase cu titlu gratuit în urma prestărilor de servicii
intracomunitare. Aspecte privind procedura TVA în condițiile noului
Cod fiscal.
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 Declarația informativă privind veniturile realizate de nerezidenți –
termen de depunere data de 29 februarie 2016.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Ordin ANAF nr. 631 din 09 Februarie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0131 din 19 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de
înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată
 OMFP nr. 94 din 20 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0122 din 17 februarie 2016 - Ordin privind aprobarea unor
formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare
realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii potrivit
art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală
 OMFP nr. 103 din 22 Ianuarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0106 din 11 februarie 2016 - Ordin privind
aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe
valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 294
alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) şi art. 296 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 631/2016 reglementează modelul,
conținutul și intrucțiunile de completare pentru formularele de
înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de TVA, respectiv:
a) formularul 091 ”Declarație de înregistrare în scopuri de
TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează
achiziții intracomunitare sau pentru servicii”;
b) formularul 093 ”Declarație de înregistrare în scopuri de
TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care
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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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