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Cuprins
1. Noi modificări legislative din domeniul financiar
contabil, explicate de specialiști;
2. Monografii contabile, 3 situaţii analizate de
specialiști;
 Monografie contabilă constituire provizion pentru
garanţie de bună execuţie.
 Monografie contabilă producţie căpşuni cu angajare
de zilieri.
 Monografie contabilă acordare rabat atât pe aceeaşi
factură, cât şi ulterior livrării într-o altă factură distinctă.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Noutăţi contabile aplicabile din ianuarie 2014.
Conducerea contabilităţii sediilor permanente
aparţinând persoanelor juridice străine.
 Determinare cost de achiziţie pentru valori mobiliare
pe termen scurt. Studiu de caz comparat :
reglementări contabile valabile până la 31
decembrie 2013 – reglementări contabile valabile
începând cu 01 ianuarie 2014.
 Procedură privind reevaluarea activelor complet
amortizate, utilizate în continuare în activitatea
societăţii. Tratament contabil până la data de 31
decembrie 2013, comparaţie cu tratament contabil
aplicabil de la 01 ianuarie 2014.
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Ce tratament fiscal au veniturile din diferenţe de
curs valutar pentru microîntreprinderi începând cu
01 ianuarie 2014?
 Ce tratament fiscal se va aplica în anul 2014 pentru
TVA aferentă bunurilor furate ( sustrase) din
entitate?
 Până la ce dată se va declara pro-rata finală a TVA
pentru anul 2013 şi ce formular se utilizează?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Câteva cuvinte despre închiderea anului din punctul
de vedere al impozitului pe profit pentru societăţi
comerciale, bănci, asociaţii şi fundaţii.

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. Începând cu anul 2014, Ordinul ANAF nr. 3806/
2013 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.
II. Această modificare constă în schimbarea
nomenclaturii combinate pentru cerealele şi
plantele tehnice, supuse măsurii de taxare inversă,
când livrarea se efectuează între două persoane
înregistrate în scopuri de TVA în România. Nu sunt
modificări cu privire la procedura de depunere a
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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, București, cod poștal 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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