
 

 

PwC Moldova vă invită la un training dedicat aspectelor fiscale și regulatorii! 
 
Data: 27 februarie 2018 
 
Locația: Hotelul Jolly Alon 

 
Agenda 

8.45 – 9.00 Înregistrarea participanţilor 

9.00 – 10.45  
Particularitățile aplicării impozitului pe venit în anul 2017, inclusiv: 

 Modificările puse în aplicare începând cu 2017  
 Modalitatea de ajustare a veniturilor neimpozabile, cheltuielilor 

deductibile limitat /nedeductibile 
 Reguli pentru unele tranzacții specifice 
 Evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scop fiscal 
 Calcularea și achitarea impozitului pe venit în rate 
 Reguli noi cu privire la perioada fiscală 

10.45 – 11.00  Pauză de cafea 

11.00 – 12.00 
Particularităţile aplicării TVA în anul 2017, inclusiv: 

 Amendamente de impact ale legislației 
 Reguli specifice aplicabile calcului și plății TVA 
 Provocări în determinarea locului livrării mărfurilor și serviciilor 
 Restituirea TVA: limite şi drepturi 

12.00 – 13.00 Pauză de prânz 

13.00 – 13.40 
Actualităţi privind impozitul pe venit la sursa de plată, inclusiv: 

 Tranzacţiile cu rezidenți şi nerezidenţi 
 Aplicarea legislaţiei locale vs. prevederile tratatelor de evitare a dublei 

impuneri 
 Aspecte privind documentarea şi raportarea 

13.40 – 14.00 
Specificul aplicării impozitelor salariale în anul 2017, inclusiv: 

 Baza de calcul - modificări de impact 
 Cerinţe privind raportarea şi plata 
 Situaţii specifice 

14.00 – 14.30 
Particularităţi privind administrarea fiscală: 

 Controale fiscale 
 Încălcări fiscale. Condiții specifice de neaplicare a sancțiunilor 
 Soluția fiscală individuală anticipată  

14.30 – 14.45 Pauză de cafea 

14.45 – 17.00 
Politica fiscala 2018 – modificări de impact: 

 Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător 
 Taxa pe valoare adăugată 
 Impozitul pe venit reținut la sursa de plată 
 Impozitele salariale 
 Administrarea fiscală 

Provocări regulatorii: 
 Cerințe privind protecția datelor cu caracter personal 
 Modificări de impact ale Codului Muncii 

 

Training PwC 
Retrospectiva fiscală a anului 2017, provocări pentru 2018 

 


