
Programul cursului: 

Partea 1. Pregătirea informațiilor contabile înaintea calculării impozitului pe venit 

În secțiune dată discutăm despre efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situațiilor financiare cum 

ar fi: inventarierea generală a activelor, capitalului propriu şi datoriilor, decontarea cheltuielilor şi 

veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune, determinarea şi reflectarea diferențelor de curs 

valutar, întocmirea înregistrărilor de corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi 

datoriilor pe termen lung, formarea provizioanelor, evenimentele după data raportării, etc. 

Partea 2. Prevederile regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente 

impozitului pe venit  

În secțiune dată dezvăluim prevederile regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale 

aferente impozitului pe venit aprobat conform HG nr. 693 din 11.07.2018, inclusiv despre  transportul 

organizat al angajaților, asigurarea cu hrană a angajaților, deducerea cheltuielilor de reprezentanță și de 

delegații, deducerea cheltuielilor de asigurare, donațiile în scopuri filantropice sau de sponsorizare, 

cheltuieli nepermise spre deducere și altele. 

Partea 3. Amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale conform metodei noi 

În secțiune dată prezentăm prevederile noi legate de amortizarea mijloacelor fixe în scopuri fiscale 

conform art. 261 din Codul Fiscal, modul de tranziție la metoda nouă de amortizare, prevederile 

Catalogului mijloacelor fixe aprobat prin HG nr.941 din 22.12.2020. Totodată discutăm despre 

cheltuielile privind testarea angajaților, programul de subvenționare a dobânzilor achitate instituțiilor 

financiare, programul de subvenționare a impozitelor din salarii.  

Partea 4. Modul de completare a Anexei 1D Ajustarea veniturilor conform prevederilor fiscale 

În secțiunea dată explicăm ajustările necesare de efectuat asupra veniturilor conform normelor legale 

prevăzute în Codul Fiscal. Totodată prezentăm modul de completare a fiecărui rînd din Anexa 1D și 

prezentăm exemple practice. 

Partea 5. Modul de completare a Anexei 2D Ajustarea cheltuielilor conform prevederilor fiscale 

În secțiunea dată explicăm ajustările necesare de efectuat asupra cheltuielilor conform normelor legale 

prevăzute în Codul Fiscal. Totodată prezentăm modul de completare a fiecărui rînd din Anexa 2D și 

prezentăm exemple practice.  

Partea 6. Modul de completare a altor anexe si tabele din Declarația VEN12  

În secțiunea dată prezentăm modul de completare a Anexei 4D – suma venitului scutit de impozit, Anexei 

5D - Suma impozitului pe venit calculat de contribuabil cu stat de persoană fizică, Anexei 6D – Suma 

facilităților fiscale acordate din suma calculată a impozitului pe venit, Anexei 7D – Impozitul pe venit 

achitat în străinătate, Anexei 8D - Suma impozitului pe venit care urmează să fie achitat în rate, Anexei 

9D –Informația cu privire la contribuabilii – întreprinzători individuali, Anexei 10D – Impozitul pe venit 

repartizat pe subdiviziuni și alte tabele din Declarația VEN12. 

Partea 7. Sesiunea de întrebări-răspunsuri 

În secțiunea dată lectorul seminarului Veaceslav Ciobanu răspunde la întrebările parvenite în adresa 

organizatorilor legate de modul de completare a Declarației VEN12 și altor prevederi fiscale. 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122994&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124765&lang=ro

