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Cuprins
I.

Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil;

II. Monografii contabile, situaţii analizate de specialiști;

 Tratamentul contabil şi fiscal al tichetelor de masă acordate de
angajator.
 Înregistrări contabile privind decontările între terţi cu efecte de
comerţ.
 Monografie contabilă primire fonduri nerambursabile. Actualizare
2015.

III. Soluții de consultanță contabilă, spețe analizate de
specialiști;
 Avansurile la dividende. Plăți de dividende fără existența situațiilor
financiare.
 Câteva aspecte privind completarea Registrului de încasări și plăți
pentru un PFA.

IV. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, spețe analizate de
redacție;
 Câteva aspecte privind pro-rata.
 Aspecte particulare privind impozitul pe construcții.

V. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă;
 Prescripția extinctivă. Când intervine prescripţia pentru facturi emise
în anul 2010?

VI. 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. 528 din 06 Mai 2015 publicat în Monitorul Oficial nr.
0328 din 14 mai 2015 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de
restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale
bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care
nu există obligaţia de declarare
 OpANAF nr. 1065 din 08 Mai 2015 publicat în Monitorul Oficial
nr. 0321 din 12 Mai 2015 - Ordin pentru modificarea Normelor
privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală nr. 163/2015.
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. OMFP nr. 528/2015 reglementează modalitatea de restituire a
sumelor plătite la bugetul de stat în plus faţă de obligaţia legală ori
a sumelor plătite în vederea realizării unei prestaţii care nu a mai
fost efectuată şi pentru care nu există obligaţia de declarare.
II. Astfel, în măsura în care plata sumelor reprezentând impozite,
taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se
constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut plata are dreptul
la restituirea sumei respective.
III. Reținem că obiectul actului normativ sunt sumele achitate în
plus ce nu sunt cuprinse în vreo altă reglementare sau pentru care
nu există o altă procedură de restituire.
IV. Ce sume pot fi restituite?
 Se restituie, la cerere, debitorului următoarele sume:
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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

