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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;
 Monografie contabilă producție energie electrică din
resurse regenerabile când există și consum propriu.
Când se beneficiază de scutire de acciză, când se
facturează cu taxare inversă?
 Monografie contabilă arendă în natură. Mod de
calcul impozit pe venitul din arendă. Aplicarea TVA
la bunurile distribuite în natură
 Monografie contabilă comerţ cu bijuterii. Actele
normative ce reglementează comerţul cu bijuterii,
registre speciale

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

 Ce procedură de raportare utilizează o societate
comercială ce a optat pentru schimbarea exercițiului
financiar, altul decât anul calendaristic? Utilizarea
formularelor S1004 și S1042. La ce termene se depun
situațiile financiare?
 Care este tratamentul surplusului din reevaluare
inclus în rezerva din reevaluare? Sold cont 105
”Diferențe din reevaluare” transferate în cont 1065
”Rezerve din reevaluare”
 Funcționare cont 478 ”Venituri în avans aferente
activelor primite prin transfer de la clienți”
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Cuprins

4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Servicii de publicitate efectuate de o companie din
Statele Unite. Convenția de evitare a dublei
impuneri cu Statele Unite Ale Americii – o convenție
atipică
 Import de mărfuri din Republica Moldova destinate
unui client din Bulgaria. Scutire TVA la import
 Pierdere creanță, client în insolvență. Instanța nu
dispune falimentul debitorului

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Rata de schimb a acţiunilor în cazul fuziunii –
exemplu concret

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):
 OUG nr. 92 din 09 Octombrie 2013 publicată în
Monitorul Oficial nr. 0631 din 11 octombrie
2013 - ordonanţă de urgenţă privind Programul
de garantare a creditelor pentru întreprinderi
mici şi mijlocii
 Legea nr. 261 din 02 Octombrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0621 din 07 octombrie
2013 - lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor
măsuri speciale pentru impozitarea exploatării
resurselor naturale, altele decât gazele
naturale
 Legea nr. 262 din 02 Octombrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0621 din 07 octombrie
2013 - lege pentru completarea art. 286 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 Legea nr. 260 din 02 Octombrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0620 din 07 octombrie
2013 - lege pentru aprobarea Ordonanţei de
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urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea
unor acte normative
 Principalele modificări aduse de aceste acte
normative sunt:
I. OUG nr. 92/2013 aprobă un plafon de 2
miliarde de lei, sub forma unor facilităţi de garantare
destinate întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul
este prevăzut a se desfăşura în următoarele 36 de
luni şi are posibilitatea acordării unor garanţii direct
de către stat, într-un procent de 50% din capitalul de
lucru al întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceste
garanţii se acordă pentru împrumuturile solicitate de
IMM – uri de la instituţiile de credit.
II. O societate poate primii garanţii pentru credite
de lucru până la valoarea de 5 milioane de lei,
reprezentând maxim 50% din finanţare, pe o
perioadă de până la 24 de luni. Perioada poate fi
extinsă cu încă 12 luni prin procedura stabilită de
normele de aplicare.
III. În categoria societăţilor ce care se încadrează
la primirea acestor garanţii sunt societăţile mici şi
mijlocii, conform Legii nr. 346/2004 privind
dezvoltarea IMM, respectiv sunt societăţile ce
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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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