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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 plata dividende în natură.
 Monografie contabilă pentru casarea unui
echipament tehnologic incomplet amortizat.
Obţinerea unor componente ce pot fi valorificate în
societate sau la terţi.
 Monografie contabilă achiziţie intracomunitară
bunuri second-hand, vândute prin magazinul
propriu, efectuată de o persoană înregistrată în
scopuri de TVA.

3. Soluții de consultanță contabilă, 3 spețe analizate
de specialiști;
 Ce răspuns dăm unui proprietar de companie care
efectuează achiziţii de active la costul unitar de
12.000 lei/buc, au o durată normată de utilizare de
aproximativ 5 ani, iar acesta doreşte să le încadreze
la materiale de natura obiectelor de inventar,
înregistrând cheltuielile la data dării în consum?
 Producţie agricolă finanţată prin împrumut bancar.
Cheltuielile cu dobânzile şi comisioanele bancare pot
fi înregistrate în costul de producţie?
 La ce dată începe amorizarea unui activ imobilizat
conform IAS 16 Imobilizări corporale?
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4. Soluții de consultanță și optimizare fiscală, 3 spețe
analizate de redacție;
 Aplicare TVA la servicii de curăţenie efectuate în
favoarea unei companii americane ce deţine o
sucursală fără personalitate juridică în România.
 Se datorează TVA pentru subvenţia primită în
agricultură aferentă suprafeţelor cultivate?
 Accize la autoturisme second-hand achiziţionate
intracomunitar.
Autorizaţie
pentru
achiziţii
intracomunitare.

5. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă, legislație comentată. Întocmirea
situațiilor financiare anuale;
 Ce reprezintă contractul de agenţie comercială?

6. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

Un produs BentaConsult – toate drepturile rezervate

Tel/fax 021.776.90.18 Mobil 0765.216.760

Prietenii Contabilității – Senior Expert

Capitolul I - Noi modificări legislative
Săptămâna trecută au fost publicate
următoarele acte normative (click pe denumirea
actului normativ pentru a-l deschide):
 OMFP nr. 1877 din 18 Noiembrie 2013
publicată în Monitorul Oficial nr. 0720 din 22
noiembrie 2013 - Ordin privind aprobarea
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013
 Legea nr. 303 din 15 Noiembrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0709 din 19.11.2013 Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal şi reglementarea unor măsuri financiarfiscale
 OUG nr. 103 din 14 Noiembrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0703 din 15.11.2013 Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul
2014, precum şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice
 HG nr. 871 din 14 Noiembrie 2013 publicată în
Monitorul Oficial nr. 0703 din 15 noiembrie
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2013 - Hotărâre pentru stabilirea salariului de
bază minim brut pe ţară garantat în plată
 Lege nr. 291 din 13 Noiembrie 2013 publicată
în Monitorul Oficial nr. 0701 din 15 noiembrie
2013 - Lege pentru modificarea Legii nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
 Principalele modificări aduse de aceste acte
normative sunt:
I. Ordinul nr. 1877/2013 aprobă Decizia Comisiei
Centrale Fiscale nr. 4/2013 şi detaliază mai exact
situaţiile în care subvenţiile primite de o persoană
impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, va calcula
TVA pentru aceste sume.
 Din punctul de vedere al aplicării TVA la subvenţii,
prevederile de la art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal
enumeră baza de impozitare a TVA şi situaţia când TVA
se va aplica la subvenţii, după cum urmează: pentru
livrări de bunuri şi prestări de servicii, baza TVA se
constituie din contrapartida obţinută sau care urmează
a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea
cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv
subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni.
II. Chiar dacă definiţia pare cuprinzătoare, expresia
“legate direct de preţul acestora” conduce la opinii
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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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