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Cuprins
1. Noi modificări legislative din domeniul financiar
contabil, explicate de specialiști;
2. Monografii contabile, senior expert, 3 situații
analizate de specialiști;
 Achiziţie autoturism cu deducere TVA în procent de
50% urmată de ajustarea TVA, procedură pentru alte
bunuri decât cele de capital
 Monografie contabilă agenție de turism. Principalele
aspecte cu privire la TVA colectată la marja de profit.
Înregistrări contabile uzuale
 Monografie contabilă pentru o agenție imobiliară ce
tranzacționează terenuri situate în România

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Mai este valabilă interdicţia de a achiziţiona mărfuri
destinate revânzării de la unităţi de desfacere cu
amănuntul? Se mai depune declaraţia cu adaosul
comercial?
 Concentrare economică prin fuziune, obligaţia de
notificare a Consiliului concurenţei
 În ce condiții se soldează contul 1174 ”Rezultatul
reportat – corectarea erorilor contabil”, când acesta
reflectă fie o eroare contabilă de natura pierderii sold debitor, fie o eroare contabilă favorabilă de
natura unui profit – sold creditor
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Cuprins
4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Acordarea unui premiu de către o societate
comercială către o altă societate comercială.
Tratament fiscal și contabil pentru bunurile acordate
ca premii – situație reală
 Justificarea scutirii de TVA pentru livrarea
intracomunitară a unui mijloc de transport când
acesta nu a fost transportat pe platformă ci a fost
livrat ”pe roți”
 Taxarea inversă la livrarea de deșeuri din aur. Se
datorează accize pentru aceste livrări de aur
începând cu 1 septembrie 2013

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Principiul continuităţii activităţii, analizat prin
intermediul Standardului Internaţional de Audit ISA
570
 Ce contribuții sociale datorează o persoană fizică ce
realizează venituri în baza unui contract de asociere
în participațiune?

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. 1021/2013 publicat în Monitorul
Oficial nr. 0501 din 08 August 2013 - ordin
privind aprobarea modelului şi conţinutului
formularului „Decizie de impunere privind
obligaţiile fiscale suplimentare de plată
stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane
juridice“
 Ordin ANAF nr. 1024/2013 publicat în
Monitorul Oficial nr. 0501 din 08 August 2013 ordin privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularului „Decizie privind
nemodificarea bazei de impunere ca urmare a
inspecţiei fiscale“
 HG nr. 527/2013 publicată în Monitorul Oficial
nr. 0497 din 07 August 2013 - hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice - A.N.R.S.C
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 Legea nr. 279 /2005 publicată în Monitorul
Oficial nr. 0498 din 07 August 2013 - lege
privind ucenicia la locul de muncă (republicare)
 Circulară BNR nr. 22/2013 publicată în
Monitorul Oficial nr. 0495 din 06 August 2013 circulară privind nivelul ratei dobânzii de
referinţă a Băncii Naţionale a României
 Principalele modificări aduse de aceste acte
normative sunt:
I. Ordinul ANAF nr. 1021/2013 şi Ordinul ANAF
nr. 1024/2013 sunt adoptate şi utilizate în cadrul
inspecţiei fiscale.
 Aceste acte normative asigură modificarea
formularelor utilizate în cadrul activităţii de inspecţie
fiscală, acest lucru fiind necesar ca urmare a unor
noi reglementări introduse de OUG nr. 50/2013.
 Prin aceste modificări, începănd cu 01 iulie 2013
procentul penalităţilor de întărziere pentru neplata
la termen a obligaţiilor bugetare este de 0,02%
pentru fiecare zi de întârziere. Tot cu această dată sa abrogat penalitatea fixă de 5% şi 15% pentru
întârzieri mai mari de 30 zile sau 90 zile de la
scadenţă.
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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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