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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate – termen de declarare și
plată data de 10 martie 2016.

III. Analiza zilei

 Ce documente sunt necesare pentru înscrierea în Registrul
Operatorilor Intracomunitari în anul 2016?

IV. Consultanță contabilă

 Înregistrări contabile aplicabile unui cabinet veterinar.

V. Subiectul săptămânii

 Procedură nouă în 2016 privind reconstituirea documentelor
financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Structura cheltuielilor sociale ce pot fi decontate în anul 2016.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Procedura privind înregistrarea sau modificarea domiciliului fiscal în
anul 2016.

VIII. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

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

Prietenii Contabilității - Excelență în contabilitate

Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 OMFP nr. 236 din 19 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0146 din 25 februarie 2016 - Ordin privind indicele
preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe profit anual
 OMFP nr. 221 din 15 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Ordin pentru
Oficial nr. 0147 din 25 februarie 2016 aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului
codurilor de produse accizabile armonizate
 OpANAF nr. 795 din 19 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0145 din 25 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311)
„Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată
datorată de către persoanele impozabile al căror cod de
înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost
anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“
 OpANAF nr. 793 din 19 Februarie 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0146 din 25 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307)
„Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“
 Ordin ANAF nr. 726 din 17 Februarie 2016 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0136 din 22 februarie 2016 - Ordin pentru
aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012)
„Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de
declarare şi plată a impozitului pe profit“
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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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