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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 privind acordarea unui
autoturism unui salariat, ca recompensă pentru
încheierea contractului de muncă.
 Existenţa unui singur branşament la reţeaua de
energie electrică şi existenţa a două persoane
juridice consumatoare. Refacturare energie electrică.
Monografie contabilă.
 Înregistrare mărci la OSIM generate intern şi mărci în
curs de execuţie. Monografie contabilă.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Analiza calităţii de document justificativ pentru un
bon fiscal emis de casa de marcat fiscală. În ce
condiţii sau ce documente trebuie întocmite pentru
ca achiziţiile de bunuri sau prestările de servicii
efectuate în baza bonului fiscal, să fie deductibile.
 Procedură de stabilire a amortizării pentru o clădire
la care nu se cunoaște data recepției.
 Registrul bunurilor primite. Cum se completează şi
când se necesită întocmirea.
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Cuprins

4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Scutire de accize la gazele livrate către gospodării.
Depunerea de către gospodărie a unei notificări.
Reglementare în vigoare începând cu 01 aprilie 2014.
 Facturarea electronică – garantarea autenticităţii
conţinutului. Factură emisă de un terţ.
 TVA la refacturarea biletelor de avion pentru
transport internațional de persoane ruta București –
Paris, când beneficiarii sunt persoane fizice.

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Un act normativ de mare importanţă în domeniul
fiscal privind rambursarea TVA este supus analizei
publice, iar o prezentare centralizată şi structurată
am identificat-o pe site-ul ANAF Vâlcea.

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. 301 din 24 Februarie 2014 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0167 din 07 martie 2014 Ordin privind modificarea Normelor metodologice
de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii
în procedură simplificată a dovezilor de origine
preferenţială în cadrul acordurilor ce
reglementează comerţul preferenţial dintre
Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor
A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă
circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi
a emiterii dovezilor de origine preferenţială în
cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi
Republica Coreea, aprobate prin Ordinul
vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 4.822/2007
 Ordin INS nr. 76 din 20 Februarie 2014 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0160 din 05 martie 2014 Ordin privind modificarea şi completarea
Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de
ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul
ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale
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şi al preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică nr. 1.832/856/2011
 Legea nr. 8 din 28 Februarie 2014 publicată în
Monitorul Oficial nr. 0157 din 04 martie 2014 Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de
garantare a creditelor pentru întreprinderi mici
şi mijlocii
 Principalele modificări aduse de aceste acte
normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 301/2014 se adresează
exportatorilor şi reglementează procedura de
obţinere a autorizaţiei privind emiterea în mod
simplificat a certificatelor A.TR. Acestea au rolul de
a justifica faptul că mărfurile transportate sunt în
liberă circulaţie în cadrul uniunii vamale UE – Turcia.
 De
asemenea,
acelaşi
act
normativ
reglementează modul în care se obţine autorizaţia
ce dă dreptul unui exportator să întocmească
declaraţie de origine a bunurilor.
II. Pentru ambele proceduri, reglementarea
adoptată stabileşte modul în care un exportator
poate obţine autorizaţia de a întocmi (menţiona)
direct pe factura de export, dreptul de a completa
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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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