MODULE QUALITY CONSULTING
FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALA INSCRIS IN REGISTRUL
NATIONAL AL FURNIZORILOR AUTORIZATI, ACREDITAT DE A.N.C.
Cod program: MQC 070

Learning by doing

COMPETENTE ANTREPRENORIALE
CUNOASTEREA MODIFICARILOR LEGISLATIVE IN
DOMENIUL FISCAL PENTRU INSTITUTII PUBLICE
Program de perfectionare acreditat de: MMFPSPV, MEN, ANC
Lectori: Specialisti in domeniu

CONDITII DE INSCRIERE:
- Completarea si transmiterea pe fax sau
e-mail a formularului de inscriere sau
incheierea unui contract specific.
Pentru obtinerea Certificatului de absolvire
se vor transmite urmatoarele documente:
-copie CI,
-copie diploma se studii.

- Locatiile de desfasurare a cursurilor
se vor stabili functie de optiunile
cursantilor si de locurile disponibile
of er i t e de uni t at i l e hot el i er e.
- Module Quality Consulting, organizator
al programelor de perfectionare, isi
rezerva dreptul pentru schimbari in
ceea ce priveste formatorii, intervalele
de timp de desfasurare, locatia sau
anularea programului daca situatia
creata impune acest lucru.

- Formularul de inscriere impreuna cu
tematica cursului si oferta programelor
tin loc de contract intre parti.

Codul fiscal si codul de procedura fiscala
Tematica
Tratamentul fiscal privind impozitul pe profit;
Reguli noi de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânzile; Deductibilitatea ajustărilor
pentru deprecierea mijloacelor fixe / stocurilor; Schimbarea bazelor de impozitare;
Regim profit reinvestit; Rezultatului fiscal în cazul sediilor permanente. Schimbări
privind regimul microîntreprinderilor: modificarea regulilor de impozitare
Impozitul pe venit
Taxa pe valoare adăugată:
Introducerea taxării inverse; răspunderea individuală şi în solidar pentru TVA;
Emiterea autofacturării
Contribuţii sociale
Schimbarea regulilor de impozitare pentru anumite venituri, plafonarea contribuţiei
de sănătate, Baza de impozitare a contribuţiei de sănătate; Extinderea bazei
impozabile în cazul CAS şi CASS:
Opţiunea de a suporta CAS angajator de 15,3% şi influenţa asupra stagiului de
cotizare;
Plafonarea bazei impozabile în cazul CAS și CASS la 5 câștiguri salariale medii
brute pe țară;
Includerea în baza CASS a veniturilor din investiţii financiare;
Regularizarea anuală a CASS pentru toate veniturile
Noutăţi privind impozitele şi taxele locale
Reguli noi şi modificări substanţiale aduse metodologiei de calcul a taxelor
Aspecte importante şi modificări de interes major privind Codul de
procedură fiscală .
Modificarea nivelului dobânzilor şi penalităţilor de întârziere.
Introducerea penalităţii de nedeclarare.
Introducerea principiului “in dubio contra fiscum”.
Reguli noi privind termenul de prescripţie; Simplificarea procedurilor de
administrare fiscală
Corelarea prevederilor CPF cu cele ale Codului fiscal şi alte legi.
Modificări aduse modalităţii de desfăşurare a inspecţiei fiscale, controalele
inopinate, contestaţii, introducerea acţiunilor în contencios administrativ şi
impactul acestora asupra contribuabililor.
Preţuri de transfer modificări.
Atragerea răspunderii în solidar.
Compensarea TVA în cazul grupului de TVA.

Certificatul de absolvire cu recunoastere nationala obtinut in urma evaluarii finale
va avea titulatura: “COMPETENTE ANTREPRENORIALE”.
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