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Mun.Chişinău №136 din 2 decembrie 2017

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova
Vă felicită cu sărbătorile de iarnă şi Vă invită la seminarul:
«Modul de întocmire a situațiilor financiare şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
pentru anul 2017. Particularităţile aplicării legislaţiei fiscale în anul 2018»
Seminarul se va desfăşura în perioadele
18-20 ,25-27 ianuarie, 1-3,8-10, 15-17, 22-24 februarie, 1-3, 15-17, 22-24 martie 2018
PROGRAM :
1. Cadrul legislativ și normativ privind evidența contabilă în anul 2018, inclusiv cele mai recente
modificări și completări;
2. Caracteristica și modul de contabilizare a operațiunilor privind lucrările premergătoare întocmirii
situațiilor financiare. Erorile tipice și modul de corectare a acestora;
3. Conținutul de bază a formularelor situațiilor financiare și interconexiunea cu conturile contabile;
4. Modul de completare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pe anul 2017;
5. Calculul amortizării în scopuri fiscale luând considerarea modificările operate în Codul Fiscal RM.
Determinarea bazei valorice a mijloacelor fixe;
6. Particularitățile calculării TVA, accizelor, impozitului pe venit, altor impozite și taxe în conformitate cu
Legea bugetului de stat pentru anul 2018 şi modificările operate în Codul Fiscal;
7. Particularitățile administrării primelor de asigurare obligatorie de asistența medicală pentru anul
2018;
8. Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018: principiile de bază și aspectele specifice.
Particularitățile calculării contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu Legea bugetului de stat
pentru anul 2018;
9. Particularitățile calculării și declarării impozitului pe venit la sursa de plată. Răspunderea juridică
pentru încălcările comise la calcularea, declararea și achitarea impozitului pe venit la sursa de plată ;
10. Impozitele şi taxele locale: modificările şi modul de calculare pentru anul 2018;
11. Modificările de bază şi completările operate în legislația muncii al RM în anul 2017 .
Formatori: specialiștii principali al Serviciul Fiscal de Stat din RM, auditori practicieni.
Costul de participare (Seminarul este scutit de TVA)
2800 MDL
Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.Taxa include materialele de instruire si pauzele de cafea.
Seminarul va avea loc pe adresa: of. 439, str. M. Varlaam 65, mun.Chişinău.
Începutul seminarului – 10.00.
Seminarele se petrec în limbile română/rusă. La înregistrarea la curs specificaţi limba de predare.
Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar în ziua petrecerii seminarului.
Înscrierea la seminar la tel: 022 54-14- 95, 54-14-21,
info@acap.md, www.acap.md
Rechizite bancare AO ACAP RM:
Cod fiscal – 1009620000664, Codul IBAN – MD24VI222400011100344MDL
BC Victoriabank SA, filiala 11, Codul băncii – VICBMD2X883

Ex. Gaci Natalia
Tel. 022-54-14-95, 022-54-14-21

