
Seminarul - dezbatere 
“Oportunităţi şi ameninţări ale modificărilor intervenite în 

legislaţia fiscală şi contabilă” 

 Aprofundări şi dezvoltări privind lucrările de   

  închidere a exerciţiului financiar 2012; 

 Dezbateri cu privire la întocmirea şi prezentarea  

  situaţiilor financiare ale exerciţiului 2012; 

 Aprofundări practice cu privire la impactul 

  modificărilor intervenite în impozitarea veniturilor 

microîntreprinderii; 

 Sinteza celor mai importante modificări legate de 

  impozitarea profitului şi venitului (amortizarea 

mijloacelor de transport persoane, depăşire diurnă, 

protocol cadouri, deducere TVA bonuri fiscale);  

 Noutăţi cu privire la TVA; 

 Contabilitatea taxei în sistemul clasic versus 

  sistemul TVA la încasare; 

 Elemente de evaziune fiscală. 

 

Toate prezentările vor fi interactive. Participanţii au posibilitatea să prezinte în scris, anterior cursului, anumite 

speţe legate de problematica dezbătută, urmând ca soluţiile fiscale şi contabile să fie oferite de lectori şi moderatori. 
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 Persoane de contact: Marilena CIOBĂNAŞU, Telefon: 0722.299.415 | Roxana RUIU, Telefon: 0723.672.796  

E-mail: workshop.economic@prof.utm.ro   

 

 
 

Vineri, 12 APRILIE 2013, 14.00 – 20.00 
 

Taxa de participare: 150 LEI (TVA inclus) 

* pentru studenţi şi masteranzi:  50 LEI (TVA inclus) 
 

Locaţie: Calea Văcăreşti, Nr. 189, Sector 4, Bucureşti,  

             Corp M 
 

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE ŞI PLATĂ 

-  virament bancar, la orice agenţie BCR, cu menţiunea 

“Seminar-Dezbatere Contabilitate şi Fiscalitate”, în contul 

bancar RO49 RNCB 0546 0292 2835 0001, cu indicarea 

codului CIF 4337662 

Înscrierile se pot face până la data de 10 Aprilie 2013, prin completarea formularului care va fi trimis on-line. Pentru 

mai multe detalii contactaţi organizatorii.  

http://www.utm.ro/
http://www.ccfiscali.ro/
mailto:workshop.economic@prof.utm.ro

