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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 vânzare printr-un magazin
online de reduceri. Comision reţinut de vânzător
 Monografie contabilă reintroducerea unui produs
finit realizat în unitatea proprie într-un nou ciclu de
producţie
 Monografie contabilă asigurarea de creanţe la o
societate specializată. Pierdere din creanţe, încasare
despăgubire

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Donații în tablouri primite de o asociație non profit
ce vor fi vândute ulterior în scop de binefacere
 Mai este valabilă întocmirea situației cu datoriile
prezentate pe scadență și înregistrarea acestora la
Institutul pentru Management și Informatică în
vederea compensării?
 Poprire pe contul bancar. Mai pot fi ridicate sumele
pentru plata salariilor? Pentru ce perioadă de timp și
ce documente sunt necesare?
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Tratament fiscal bunuri și carduri compliment
acordate la clienți în cadrul campaniilor de
marketing
 Cât de important este locul prestării de servicii și
natura serviciilor când suntem înregistrați în scopuri
de TVA și facturăm către clienți din afara
Comunității? Enumerarea generică ”prestare de
servicii” conduce la un tratament identic al TVA?
 Societate ce a beneficiat de scutirea la ajustarea TVA
din 2011 pentru anularea înregistrării în scopuri de
TVA ce constată stocuri scriptice și bunuri degradate
provenind din anul 2007. Ce tratament fiscal poate
aplica pentru corectarea stocurilor scriptice?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Beneficii extrasalariale: ce spune Codul muncii şi ce
spune Codul fiscal
 Contractele la distanţă încheiate în România:
probleme fiscale

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. 3331 din 17 Octombrie 2013
publicat în Monitorul Oficial nr. 0658 din 25
octombrie 2013 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de modificare, din oficiu, a
vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a
modelului şi conţinutului unor formulare
 OMFP nr. 1722 din 15 Octombrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0647 din 22 octombrie
2013 - Ordin privind completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor
art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri
pentru reducerea unor arierate din economie,
alte măsuri financiare, precum şi modificarea
unor acte normative, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului,
ministrul
finanţelor
publice, şi al ministrului delegat pentru buget
nr. 161/2013
 OMFP nr. 1714 din 14 Octombrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0648 din 22 octombrie
2013 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de
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încasare şi de virare la bugetul de stat şi
bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate
în numerar de către compartimentele de
specialitate ale unităţilor administrativteritoriale, precum şi a modului de colaborare
şi de realizare a schimbului de informaţii dintre
organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală şi organele fiscale din
cadrul unităţilor administrativ-teritoriale
 OMFP nr. 1711 din 14 Octombrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0646 din 21 octombrie
2013 - Ordin privind modificarea şi
completarea Instrucţiunilor de completare a
numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.870/2004
 OMFP nr. 1673 din 03 Octombrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0645 din 21 octombrie
2013 - Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
245/2012 privind instituirea comisiilor
teritoriale pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
acestora
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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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