
 
 
 Mun.Chişinău  
№ 010 din 31ianuarie 2018      
                                                                                                         Către conducătorul entității 
 

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova 
Vă invită să participați la 20 sau 21  februarie 2018 la seminarul cu genericul: 

«Declararea categoriilor persoanelor asigurate  în Forma IPC18 
 şi Forma DSA18: aspecte practice» 

 
TEMATICA abordată: 

1. Caracteristica și modul de completare a Formularului tipizat (Forma IPC 18 Darea de 
seamă privind reţinerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de 
asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate 
(Ordinul Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017): 

- Tabelul Nr.1 Suma venitului achitat, impozitul pe venit și primele de asigurare obligatorie 
de asistență medicală reținute din acesta; 

- Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni; 
- Tabelul nr.2 Informația privind începerea, suspendarea și desfacerea relațiilor de muncă; 
- Tabelul nr.3 Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale 

de stat obligatorii și informația privind evidența nominală a asiguraților la sistemul public 
de asigurări sociale. 

2. Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate (Ordinul preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări Sociale nr. 236-A din 13.12.2017). 

3. Particularităţi aferente la completarea Formularului tipizat (Formei DSA 18) “Informația 
privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (Ordinul 
Ministerului Finanțelor nr.152 din  22 decembrie 2017).  

4. Întrebări și răspunsuri. 

Tarif de participare: (Seminarul este scutit de TVA): 550  MDL.  
Pentru membrii АСАР - reduceri 10%. 

Seminarul va avea loc pe adresa: Chişinău, str. M. Varlaam 65 of. 439. 
Înregistrarea se face în baza ordinului de plată sau cu plata în numerar în ziua petrecerii 
seminarului – 20 şi 21  februarie 2018 până la 9.00. Începutul seminarului – 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 
 
Cu respect, 
Director Executiv ACAP RM                                          Zlatina Natalia 

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

 
 


