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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 benzinărie ce aplică
reglementări contabile conforme cu OMFP nr.
3055/2009 privind contabilitatea.
 Monografie contabilă privind schimbarea unei piese
de schimb în perioada de garanţie, pentru un
echipament livrat intracomunitar.
 Monografie contabilă reevaluarea în scădere a unei
clădiri, când anterior a existat o reevaluare
favorabilă, înregistrată în contul 105 „Diferenţe din
reevaluare”.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Declarare în Intrastat active ce vor fi returnate într-o
perioadă mai mică de 2 ani.
 Ce suprafaţă minimă trebuie să aibă sediul social al
unei societăţi, înfiinţată în apartamentul proprietate
personală a administratorului?
 Răspunderea gestionarului.
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Sunt obligatorii Foile de parcurs pentru toate
mijloacele de transport persoane aparţinând unei
societăţi comerciale? Ce temei normativ le
reglementează?
 Pierdere din creanţă ca urmare a insolvenţei
clientului.
 Efectuarea de prestări servicii de o societate al cărui
cod de TVA a fost anulat din oficiu de către
autorităţile fiscale pentru nedepunerea deconturilor
de TVA. Cum procedează societatea când efectuează
prestări de servicii în această perioadă?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Termenul de prescripţie – când este 3 ani, când este
mai mult sau mai puţin?
 Cauza contractului – o subtilitate care se presupune
până la proba contrară.

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. 3330 din 17 Octombrie 2013
publicat în Monitorul Oficial nr. 0664 din 30
octombrie 2013 - Ordin pentru aprobarea
Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri
de taxă pe valoarea adăugată potrivit
prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, şi
pentru aprobarea modelului şi conţinutului
unor formulare
 Legea nr. 276 din 24 Octombrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0665 din 30 octombrie
2013 - Lege privind ratificarea Convenţiei
dintre România şi Republica Orientală a
Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la
Bucureşti la 14 septembrie 2012
 Ordin ANAF nr. 3361 din 24 Octombrie 2013
publicat în Monitorul Oficial nr. 0663 din 29
octombrie 2013 - Ordin pentru aprobarea
Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate

Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Prietenii Contabilității – Mediu
Executiv

modelului şi conţinutului unor formulare
utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul
vehiculelor achiziţionate intracomunitar
 Legea nr. 277 din 24 Octombrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0661 din 29 octombrie
2013 - Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor
activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri
 Principalele modificări aduse de aceste acte
normative sunt:
I. În prezent, se anulează din oficiu înregistrarea
în scopuri de TVA pentru cazurile în care asociaţii
majoritari, administratorii sau asociaţii unici au
înscrise în cazier fapte de natura infracţiunilor
economice, dacă nu au fost depuse deconturile de
TVA pentru 6 luni sau dacă nu au fost înregistrate
activităţi economice în deconturile de TVA timp de 6
luni.
II. Procedura adoptată prin Ordinul ANAF nr.
3330/2013 introduce modul în care persoana
impozabilă poate solicita reînregistrarea în scopuri
de TVA, la cerere, dacă au fost eliminate cauzele ce
au condus la invalidarea codului de TVA de către
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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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