
 
Mun.Chişinău  
№ 103 din 27 septembtie 2017      
                                                                                                                               Conducătorului întreprinderii  

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 
Vă invită la data de 19 octombrie 2017 la seminarul cu genericul: 

«Decontări în numerar în anul 2017: 
ce este important să cunoască contribuabilul» 

Program: 
1.Reglementarea juridică a operațiunilor cu numerar. Cerințele de bază privind 

organizarea decontărilor în numerar în cadrul entităţii. Limita decontărilor cu mijloace bănești în 
numerar. Cota livrărilor achitate în numerar, în componenţa criteriilor de risc prezenți în 
activitatea contribuabililor, care indică necesitatea efectuării controlului fiscal. 

2.Modul de efectuare a operațiunilor de casă de către persoane care practică 
activitate de întreprinzător. Cazuri admisibile de eliberare a numerarului în valută în decont de 
avans. Legitimitatea controlului asupra respectării disciplinei aferent decontărilor în numerar. 
Reguli de asigurare a integrității mijloacelor bănești în cadrul tranzacţiilor şi operațiunilor de 
casă, în perioada de păstrare, în timpul transportării. 

3.Particularitățile unor plăți în numerar, inclusiv cele care nu sunt legate de 
decontări pentru vânzare de bunuri, executare de lucrări, prestare de servicii.  Cerințele 
faţă de documentele confirmative ce atestă achitarea mijloacelor băneşti în scopuri de 
antreprenoriat. Documente bănești: modul de stocare în casierie și contabilizare, de eliberare, 
raportarea de către persoanele responsabile. Greșeli tipice în contabilizare și perfectarea 
documentară a decontărilor cu mijloace bănești în numerar. 

4.Practica atragerii persoanelor vinovate la răspundere juridică în domeniul 
decontărilor în numerar. Aplicarea MCC la decontările în numerar și sancțiunile pentru 
încălcarea regulilor de utilizare a acestora. Consecințele juridice ale rezultatelor cumpărăturii de 
control. Modificări în legislaţia administrativă şi penală a Republicii Moldova în domeniul 
acțiunilor ilegale privind operațiunile financiare în anul 2016-2017. 

 5. Întrebări şi răspunsuri. 

Formatori:-Georgeta Covaliov-Rusu, CAP, ACCA DipIFR, lector ACAP,                                             
Olga Donciu, CAP, magistru în drept, lector ACAP 

Costul de participare: (Seminarul este scutit de TVA): Seminar  -  600 MDL. 
Pentru membrii АСАР - reduceri 10%.  

Seminarul va avea loc pe adresa: Chişinău, str. M. Varlaam 65 of. 439. 
 Începutul seminarului – 9.00 

Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar 
în ziua petrecerii seminarului – 19 octombrie 2017 până la 9.00. 

Înscrierea la seminar la tel: 02254-14-21, 54-14-95 fax: 022 54-14-95  
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 

 


