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1. Noi modificări legislative din domeniul financiar
contabil, explicate de specialiști;
2. Monografii contabile, mediu executiv, 3 situații
analizate de specialiști;
 Monografie contabilă realizare produs personalizat
IT
 Procedură de vânzare cu reducere de 15%
prestabilită iniţial cu furnizorul de bunuri
 Tratamentul contabil şi fiscal al unor investiţii în curs
de execuţie nefinalizate. Când se ajustează TVA
dedus la achiziţia bunurilor utilizate în realizarea
investiţiei?

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

 Procedură aplicabilă pentru neînregistrarea TVA
aferentă depăşirii plafonului deductibil aferent
cheltuielilor de protocol. Corectarea situaţiei şi
declaraţii
 Este necesară modificarea contractelor ca urmare a
modificării procentului de TVA la 9% la pâine, făină
şi specialităţi de panificaţie? Cu ce cotă se
efectuează taxarea inversă?
 Număr minim de angajaţi într-o societate comercială
debutantă pentru a beneficia de facilităţi fiscale
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Marfă deteriorată de transportator, tratamentul
imputaţiei acesteia
 Tratamentul TVA la cheltuielile accesorii, în cazul
refacturării unor cheltuieli către o societate mamă
înregistrată în alt stat membru. Refacturare
cheltuieli cu pregătirea profesională, licenţe soft şi
cazare
 Taxare inversă la livrare energie electrică sau
facturare cu TVA de 24%?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Doriţi să deveniţi consultant fiscal sau expert
contabil? Organizaţiile profesionale au stabilit datele
de examen în următoarea perioadă
 Pentru temerari ! Doua grile similare cu cele de la
examenul de consultant fiscal

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, 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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