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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
utilizare
cont
161
„Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni”
 Monografie contabilă cont 508 “Alte investiții pe
termen scurt și creanțe asimilate». Exemplu de
aplicare a principiului prevalenţei economice asupra
formei juridice
 Monografie contabilă realizare producţie buşteni
urmată de exportul acestora

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

 Ce tratament contabil şi fiscal este aplicabil în
situaţia când un administrator al societăţii
decontează în fiecare lună o poliţă de viaţă aferentă
acestuia? Ce implicaţii sunt din punctul de vedere al
rezidenţei administratorului?
 Ce specific de activitate şi aprobări suplimentare
trebuie să îndeplinească o societate comercială ce
doreşte să desfăşoare servicii de salubrizare a
localităţii?
 Legea nr. 72/2013 privind obligaţia de a calcula
dobânzi de întârziere dacă nu se respectă termenele
scadente
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Cuprins

4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Ce tratament fiscal se aplică la pensiile facultative
achitate de angajator în favoarea salariaţilor?
 Suspendare amortizare pentru bunuri de capital,
implicaţiile TVA în această situaţie
 Contract de practică şcolară, sumă încasată de elevii
ce desfăşoară practica şcolară într-o societate
comercială

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Evenimente ulterioare perioadei de raportare
conform IAS 10 vs. Evenimente ulterioare datei
bilanţului conform OMFP nr. 3055/2009 privind
contabilitatea

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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