
                                                

 

SEMINAR 
 

”Sectorul IT: aspecte privind fiscalitatea, 
contabilitatea și auditul” 

 

Locația: TEKWILL, str. Studenților 9/11, Chișinău 

Joi, 12 decembrie 2019, ora 15:00 
 

Jizdan & Partners, ACAP RM, cu participarea reprezentanților Serviciului 

Fiscal de Stat, vă invită cu deosebită plăcere, pe data de 12 decembrie 2019, 

la un eveniment special dedicat problemelor fiscale și contabile cu care se 

confruntă companiile IT în general, și rezidenții parcului IT în particular.  

 

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte:  

 Situații și tranzacții neordinare, specifice pentru companiile IT 

(sisteme de plată online (PayPal ș.a.), metode netradiționale de 

încasare, tranzacții netipice cu nerezidenții etc.); 

 Aspecte privind contabilizarea veniturilor, cheltuielilor și costurilor 

companiilor IT; 

 Întrebări fiscale privind TVA, impozitul unic, reţinerea impozitului 

pe venit la sursa de plată etc.(rugăm să expediați în prealabil 

întrebările la office@jizdanpartners.com); 

 Tratamentul contabil și fiscal al operațiunilor de import și export de 

servicii, software etc.; 

 Probleme cu care ne-am confruntat fiind supuși auditului. 

Pregătirea pentru verificarea anuală. 

 

Informații suplimentare: +373 681 581 67; + 373 783 350 07 

Inregistrare: https://forms.gle/2cVE3rzHXJiMfP7d6 

sau pe: office@jizdanpartners.com 

sau pe: https://afisha.md/ro/events/trainings/7436/Sectorul-IT-aspecte-

privind-fiscalitatea-contabilitatea-si-auditul 

Costul de participare la eveniment constituie 300 lei.  

Rechizitele bancare pentru transfer: JIZDAN & PARTNERS SRL, c/f: 

1015600006195, IBAN: MD66EX000002251687684MD2, 

B.C.”EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca” S.A. Suc. nr.11, BIC: 

EXMMMD22436 

 

Despre noi: Jizdan & Partners este o companie notorie de consulting 

focusată puternic pe sectorul IT, oferind un spectru larg de servicii 

contabile, juridice, HR și audit. Portofoliul nostru de clienți include peste 

15 companii IT locale și internaționale, din care deja o bună parte aplică 

cu success facilitățile fiscale prevăzute pentru rezidenții parcurilor IT.  

 

Despre AO ACAP RM: Asociație Obștească, necomercială, de interes 

public, recunoscută de mai multe corpuri profesionale internaționale. Pe 

parcursul a 23 ani de activitate a întărit profesia contabilă și a contribuit 

la dezvoltarea unei economii puternice prin elaborarea și promovarea 

aderenței la standardele profesionale de înaltă calitate. 
 

 SPEAKERI: 
 

JIZDAN Andrei 

Managing Partner 

Jizdan & Partners, 

contabil-consultant 

 

 

 

ŢUGULSCHI  

Iuliana 

Auditor, CAP, 

doctor în economie 

 
 
 
 
 

LAZARI Igor 

Șef Direcția 

impozite directe, 

Șef-adjunct  

Direcţia generală 

metodologia 

impozitelor și 

taxelor, SFS 

 

 

CECHINA 

Ecaterina 

Director financiar 

S.A Bucuria, 

doctor în economie 
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AGENDA SEMINARULUI 

 

ORA CONȚINUT SPEAKER 

15:00 – 15:30 Înregistrarea participanților la seminar  

15:30 – 15:40 Introducere Jizdan Andrei, Zlatina 

Natalia, Rodica 

Musteaţă-Staci 

15:40 – 16:10 Situații și tranzacții neordinare, specifice 

pentru companiile IT (sisteme de plată 

online (PayPal ș.a.), metode netradiționale 

de încasare, tranzacții netipice cu 

nerezidenții etc.). 

Jizdan Andrei 

16:10 – 16:40 Aspecte privind contabilizarea 

veniturilor, cheltuielilor și costurilor 

companiilor IT. 

Țugulschi Iuliana 

16:40 – 17:00 Pauza de cafea  

17:00 – 17:30 Întrebări fiscale privind TVA, impozitul 

unic, reţinerea impozitului pe venit la 

sursa de plată etc. 

Lazari Igor 

17:30 – 18:00 Tratamentul contabil și fiscal al 

operațiunilor de import și export de 

servicii, software etc. 

Cechina Ecaterina 

18:00 – 18:50 Sesiune de Întrebări și Răspunsuri 
În cadrul sesiunii vor fi abordate inclusiv problemele 

cu care ne-am confruntat fiind supuși auditului din 

perspectiva contabililor dar și prin prisma 

reprezentanților SFS. Pregătirea pentru verificarea 

anuală. 

Colectivul de speakeri 

 

Notă: Conținutul prezentărilor va fi trimis în format electronic tuturor participanților 

la seminar. 

 

 

 

  

Partener Media: 


