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1. Noi modificări legislative din domeniul financiar
contabil, explicate de specialiști;
2. Monografii contabile, entry - level, 3 situații
analizate de specialiști;
 Monografie contabilă contul 508 „Alte investiţii pe
termen scurt”
 Monografie contabilă utilizarea contului 7581
„Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi”
 Monografie contabilă utilizarea contului 5314 „Casa
în valută”

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;

 Ce reprezintă cifra de afaceri din punctul de vedere al
situaţiilor financiare anuale, conform OMFP nr.
3055/2009 privind contabilitatea? Există diferenţe
majore faţă de conceptul de cifră de afaceri utilizat în
legislaţia TVA?
 În seama cui este responsabilitatea întocmirii
manualului de politici contabile proprii? În
responsabilitatea
persoanei
care
conduce
contabilitatea sau a administratorului?
 Vânzare produse identice către clienţi diferiţi la
preţuri diferite, utilizând casa de marcat fiscală
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;

 Elemente minimale pentru preluarea bonurilor fiscale
cu valoare de până la 100 euro, în declaraţia
informativă 394, conform noilor reglementări
aplicabile în 2013
 Justificare Autoritatea de Supraveghere Financiară
pentru deducerea contribuţiei la pensiile facultative
în sumă de 400 euro/participant
 Societate plătitoare de impozit pe profit la 31
decembrie
2012,
trecută
la
categoria
microîntreprindere cu 01 februarie 2013, depăşire
plafon venituri 65000 euro. Ce se întâmplă în anul
2014?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Sistemul de TVA la încasare pentru livrările de bunuri
şi prestările de servicii între societăţi comerciale ce
sunt afiliate şi sunt înregistrate în scopuri de TVA în
România. Trei prevederi normative ce se contrazic.
Cum se deduce şi cum se colectează TVA?

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):
 OMFP nr. 1436/2013 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0543 din 28 august 2013 - ordin
privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9%
pentru pâine şi specialităţi de panificaţie
 HG nr. 644/2013 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0545 din 28 august 2013 - hotărâre pentru
completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013
privind organizarea şi funcţionarea Oficiului
Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc, precum şi pentru
modificarea
şi
completarea
Hotărârii
Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
77/2009 privind organizarea şi exploatarea
jocurilor de noroc
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 Ordin ANAF nr. 2223/2013 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0548 din 29 august 2013 ordin pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (307) „Declaraţie
privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia
ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea
adăugată“
 Ordin ANAF nr. 2224/2013 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0549 din 29 august 2013 ordin pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului (311) „Declaraţie
privind taxa pe valoarea adăugată colectată,
datorată de către persoanele impozabile al
căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe
valoarea adăugată a fost anulat conform art.
153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal“
 OG nr. 28/2013 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0553 din 30 august 2013 - ordonanţă privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 OG nr. 31/2013 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0553 din 30 august 2013 - ordonanţă
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind
Fondul pentru mediu
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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

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate

Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

