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Din cuprins:
Fiscalitate
● Consultanta fiscala (Cosmin Serbanescu)
● Declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau retinere la sursa (Adela Safta)
● Înregistrarea acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale (Adela Safta)
Actualitate financiara
● Transferul între platile directe în agricultura si dezvoltare rurala
● Normele de aplicare a modificarilor Codului fiscal
● Firmele risca amenzi de 40.000 de lei daca nu respecta procedurile de raportare a situatiilor
financiare anuale
Buget
Regula de aur a deficitului bugetar (Dorel Dumitru Chiritescu)
Acte normative
● Hotarâre privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru
membrii Camerei Consultantilor Fiscali în anul 2013
● Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea si plata
contributiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau
nerezidente care îsi desfasoara activitatea în România si obtin venituri din salarii, precum si
pentru reglementarea unor aspecte procedurale
● Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor
efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuride TVA si pentru aprobarea
modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/ prestarile si achizitiile
efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
Legislatie comentata
● Închiderea exercitiului bugetar pe anul 2012 la institutiile publice (V. Greceanu)
Actualitate bancara
● UE va amâna cu un an introducerea noilor norme de capital pentru sectorul bancar Basel III

● BCR acorda gratuit medicilor, farmacistilor si microîntreprinderilor certificatul digital de
semnatura electronica
● Bancile ar putea fi obligate sa contribuie la stabilirea Euribor
Risc
● Abordarea tehnica a subscrierii (Cosmin Serbanescu)
Contabilitate
● Constituirea si utilizarea rezervelor de prima si de dauna (Maria Loredana Dan)
Pensii
● Problematica „imaginii fidele“ în contabilitate (Diana Anca Lodroman)

