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Cuprins
1. Noi modificări legislative din domeniul financiar
contabil, explicate de specialiști;
2. Monografii contabile, entry - level, 3 situații
analizate de specialiști;
 Monografie contabilă achiziţie mijloc fix printr-un
contract de leasing financiar.
 Monografie contabilă achiziţie hrană pentru pisici –
este o cheltuială deductibilă? Depinde doar de
argumentaţia contribuabilului.
 Monografie contabilă privind închirierea unei
macarale utilizată în realizarea unei construcţii
proprii.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Este obligatorie reevaluarea construcţiilor la fiecare
dată de 31 decembrie? De ce se procedează la
reevaluare?
 La ce curs trebuie reevaluate datoriile şi creanţele
exprimate în valută înregistrate în patrimoniul unei
societăţi comerciale, cu ocazia întocmirii situaţiilor
financiare? Cât este cursul valabil la data de 31
decembrie 2013?
 Ce tratament contabil vom aplica în data de 31
decembrie pentru profitul realizat, regăsit în
creditului contului 121 „Profit sau pierdere”? Ce se
întâmplă la 01 ianuarie?
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;

 Ce obiect de activitate poate să aibă o
microîntreprindere în anul 2014 pentru a beneficia
de impozit pe venitul microîntreprinderii în procent
de 3%?
 Ce regim fiscal au cheltuielile cu sponsorizarea şi
mecenatul, începând cu 01 ianuarie 2014?
 În ce condiţii se poate beneficia de scutire la plata
impozitului pe profit pentru veniturile din dividende
încasate de la o altă persoană juridică română în
anul 2014?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Interviu scris – evoluţia economiei româneşti în anul
2014, domnul Dragoş Pătroi – consultant fiscal,
doctor în economie.

6. Adresa cabinetului / echipa redacțională.
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Capitolul I - Noi modificări legislative
Săptămâna trecută au fost publicate
următoarele acte normative (click pe denumirea
actului normativ pentru a-l deschide):
 Ordin ANAF nr. 3806 din 17 Decembrie 2013
publicat în Monitorul Oficial nr. 0833 din 24
decembrie 2013 - Ordin pentru modificarea
anexelor nr. 1-3 la Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.596/2011 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
 HG nr. 1070 din 11 Decembrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0831 din 24 decembrie
2013 - Hotărâre pentru modificarea şi
completarea
Hotărârii
Guvernului
nr.
1.235/2010 privind aprobarea realizării
Sistemului naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar
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 OMFP nr. 2060 din 23 Decembrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0836 din 24 decembrie
2013 - Ordin privind prospectele de emisiune a
certificatelor de trezorerie cu discont şi a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii ianuarie 2014
 Legea nr. 377 din 19 Decembrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0826 din 23 decembrie
2013 - Lege pentru modificarea şi completarea
Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/
2010
 Principalele modificări aduse de aceste acte
normative sunt:
I. Prin Ordinul ANAF nr. 3806/2013 se aduce o
uşoară modificare a instrucţiunilor de completare a
declaraţiei informative 394 privind achiziţiile şi
livrările pe teritoriul naţional, efectuate între
persoane înregistrate în scopuri de TVA, începând cu
anul 2014.
II. Se modifică nomenclatura combinată pentru
cerealele şi plantele tehnice, supuse măsurii de
taxare inversă, când livrarea se efectuează între
două persoane înregistrate în scopuri de TVA în
România. Procedura şi termenul de depunere al
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 Echipa redactională Prietenii Contabilității







Manager produs:
Manager Calitate:
Manager Marketing:
Manager IT:
Consilier contabilitate:
Consultant afaceri:

Adrian Bența
Mihaela Bența
Arsene Emilia
Radu Florin
Bădoi Maria
Horațiu Sasu

 Adresă:

CABINET CONSULTANT FISCAL ADRIAN BENȚA,
Str. Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector
5, Bucuresti, cod postal 051414.
Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la
urmatoarele numere de telefon: 021 776 90 18 sau
0740 031 795
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