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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Declarația fiscală a perioadei

 Declarația recapitulativă privind achizițiile și livrările intracomunitare
– formular 390 – termen de depunere data de 25 august 2016.

III. Analiza zilei

 Penalităţi de întârziere pentru impozite achitate la bugetul de stat.
Tratament contabil în anul 2016.

IV. Consultanță contabilă

 Acordarea unui împrumut cu transformarea acestuia în capital social.
Studiu de caz actualizat 2016.

V. Subiectul săptămânii

 Omisiune la înregistrarea amortizării unui utilaj în exercițiile
anterioare. Procedură de corectare a erorilor valabilă în anul 2016.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Achiziție servicii de publicitate Facebook de către o societate
neînregistrată în scopuri de TVA. Tratamentul fiscal.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Atragerea răspunderii în solidar pentru neplata impozitelor de către
societate, conform noului Cod de procedură fiscală.

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. 1376 din 05 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0614 din 10 august 2016 - Ordin privind tipurile de
creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor
bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional
Electronic de Plăţi
 OMFP nr. 1265 din 02 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0603 din 08 august 2016 - Ordin privind aprobarea
Procedurii de aplicare a prevederilor art. 4^1 din Legea nr.
70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind
operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată
 OpANAF nr. 2328 din 05 August 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0601 din 08 august 2016 - Ordin pentru modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor
şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi
conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările
şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele
înregistrate în scopuri de TVA

 Să parcurgem noutățile fiscale!
I. OMFP nr. 1376/2016 se adresează persoanelor fizice rezidente
și nerezidente identificate în baza codului numeric personal sau a
numărului de identificare fiscală.
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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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