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Noi modificări legislative din domeniul financiar contabil

II. Urgența perioadei

 Recapitulația declarațiilor fiscale cu scadență în luna iunie 2016.

III. Analiza zilei

 Tratamentul contabil pentru imobilizările corporale. Analiză
comparată între OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea şi IAS 16
Imobilizări corporale.

IV. Consultanță contabilă

 Transpunere IFRS 6 Explorarea și evaluarea resurselor minerale în
reglementările contabile conforme cu directivele europene adoptate
prin OMFP nr. 1802/2014 privind situaţiile financiare anuale.

V. Subiectul săptămânii

 Criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA
existente până la noi modificări.

VI. Consultanţă şi optimizare fiscală

 Obligația evidențierii TVA în factură de către o persoană căreia i s-a
invalidat codul de TVA.

VII. Subiecte de interes actual din activitatea financiar - contabilă

 Regimul de tranzit comunitar – norme privind autorizarea emiterii de
titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a dispensei de
garanţie.
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Capitolul I – Noi modificări legislative în domeniul financiar
contabil
 Săptămâna trecută au fost publicate următoarele acte
normative:
 Ordin ANAF nr. 1559 din 17 Mai 2016 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0394 din 24 mai 2016 - Ordin privind aprobarea
Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe
valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII „Taxa pe
valoarea adăugată“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1/2016
 Legea nr. 98 din 19 Mai 2016 publicată în Monitorul Oficial nr.
0390 din 23 Mai 2016 - Lege privind achiziţiile publice
 Principalele modificări aduse de aceste acte normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 1559/2016 aprobă Procedura de soluţionare
a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în
condiţiile titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
aprobate prin HG nr. 1/2016.
II. În unele cazuri rar întâlnite în practică, persoanele impozabile
au dreptul la restituirea TVA, iar procedura analizată astăzi este
total diferită de procedura rambursării de TVA, ce urmează o altă
normă legală.
III. Procedura analizată astăzi s-ar aplica la un caz în care o
persoană impozabilă din România facturează cu TVA bunuri către o
entitate fără scop patrimonial, recunoscută ca atare, ce transportă
aceste bunuri în afara Uniunii Europene, iar bunurile sunt folosite în
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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
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Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele
numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795
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