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Cuprins
1. Noi modificări legislative din domeniul financiar
contabil, explicate de specialiști;
2. Monografii contabile, mediu executiv, 3 situații
analizate de specialiști;
 Monografie contabilă pentru deducerea TVA la
activele achiziţionate înainte de înregistrarea în
scopuri de TVA. Studiu de caz bunuri de capital.
 Închiriere clădire către un client rezident în Italia.
Tratamentul utilităţilor pentru facturarea chiriei în
regim de scutire de TVA fără drept de deducere.
 Monografie contabilă utilizare cont 323 „Materiale
de natura obiectelor de inventar în curs de
aprovizionare”.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Curs valutar cheltuieli efectuate în delegaţie. Care
este tratamentul TVA de pe bonurile de combustibil
achiziţionat din alte state membre?
 Acordarea de tichete de masă când angajatorul este
în pierdere. Se pot acorda tichete de masă la
salariaţi şi în aceste condiţii?
 Ce act normativ reglementează modul de afişare al
preţurilor? Achiziţii de haine în regim second-hand,
la kilogram, cu vânzare la bucată.
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Cum se determină plafonul cifrei de afaceri de
2.250.000 lei, în funcţie de care se aplică sistemul de
TVA la încasare?
 Termen de plată impozit dividende.
 Pentru ce categorii de mijloace de transport se aplică
amotizarea limitată la suma de 1.500 lei/lună? Ce
excepţii există?

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Creştere de impozite în anul 2014. Analiză lucidă
între suprataxare şi isterie naţională.

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. 3477 din 07 Noiembrie 2013
publicat în Monitorul Oficial nr. 0686 din 08
noiembrie 2013 - Ordin privind definirea
caracterului ocazional al introducerii în
România de bunuri aflate în bagajele personale
ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă
 Circulara BNR nr. 33 din 05 Noiembrie 2013
publicată în Monitorul Oficial nr. 0683 din 06
noiembrie 2013 - Circulară privind nivelul ratei
dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
 Decizie Curtea Constituțională a României nr.
447 din 29 Octombrie 2013 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0674 din 01 noiembrie 2013 - Decizie
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 Ordin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale nr. 1229 din 31 Octombrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0673 din 01 noiembrie
2013 - Ordin pentru aprobarea Procedurilor
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specifice de implementare şi control, precum şi
a formularisticii necesare privind acordarea
ajutorului de stat pentru motorina utilizată în
agricultură
 OMFP nr. 1794 din 31 Octombrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0673 din 01 noiembrie
2013 - Ordin privind prospectul de emisiune a
obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente
lunii noiembrie 2013
 OMFP nr. 1778 din 25 Octombrie 2013 publicat
în Monitorul Oficial nr. 0668 din 31 octombrie
2013 - Ordin privind aprobarea Deciziei Comisiei
fiscale centrale nr. 3/2013
 Principalele modificări aduse de aceste acte
normative sunt:
I. Ordin ANAF nr. 3477/2013 defineşte noţiunea
de introduceri de bunuri cu caracter ocazional.
Astfel, prin caracterul ocazional al introducerii în
România de bunuri aflate în bagajele personale ale
călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, se înţelege o
introducere de bunuri care nu reprezintă o parte
fracţionată a unei serii de introduceri efectuate de
acelaşi călător într-un interval scurt de timp,
respectiv o introducere de bunuri efectuată la cel
puţin 7 zile de la ultima introducere de bunuri de
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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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