
Caietul Seminarului de Fiscalitate și Contabilitate
Noutăți fiscal-contabile 2017

1. Trecere la impozit pe profit. Implicaţii O.U.G. nr. 3/2017
2. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2017
3. Anulare provizion pentru garanţii de bună execuţie
4. Trecere de la plătitor impozit venit microîntreprindere la plătitor impozit pe profit. 
Recuperare pierdere fiscală
5. Achiziţie echipamente. Implicaţii sponsorizări acordate. Scutire impozit reinvestit
6. Implicaţii asupra bilanţurilor contabile în urma corecţiilor contabile efectuate
7. Înregistrarea în scopuri de TVA. Impozit pe profit
8. Suspendare PFA. Tratament contabil
9. Ajustare TVA la înregistrare. Implicaţii fiscale
10. Intermediere servicii financiare. Trecere la microîntreprindere
11. Trecerea la microîntreprinderi. O.U.G. nr. 3/2017
12. Dividende distribuite în anul 2016 şi plătite asociaţilor în anul 2017
13. Criterii de trecere la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
14. Cifră de afaceri pentru plafon TVA
15. Trecerea de la impozit pe profit la impozit pentru microîntreprinderi în 2017
16. Trecere la microîntreprinderi pentru un capital social mai mare de 45.000 lei
17. Încetare plată CASS începând cu luna februarie 2017 pentru dividendele distribuite 
asociaţilor. O.U.G. nr. 3/2017
18. Impozit pe venit microîntreprinderi în anul 2017. O.U.G. nr. 84/2014 şi O.U.G. nr. 
3/2017
19. Aplicare prevedere scutire profit reinvestit trimestrul IV 2016
20. Cursuri, seminare efectuate. TVA, impozit pe venituri din salarii şi contribuţii sociale 
21. Înregistrare despăgubire. Monografie contabilă
22. Tratament fiscal pentru restaurante în anul 2017
23. Calcul venit impozabil în cazul persoanelor fizice. O.U.G. nr. 3/2017
24. Facturi emise după recăpătarea codului fiscal
25. Capital social mai mare de 45.000 lei. Impozit pe profit în anul 2017
26. Trecerea de la microîntreprindere la impozit pe profit. Majorare capital social
27. Deducerea serviciilor medicale sub formă de abonament. Implicaţii O.U.G. nr. 3/2017
28. Depunere decont TVA. Deductibilitate cheltuieli
29. Reînregistrare în scopuri de TVA a unui furnizor căruia i s-a anulat din oficiu 
înregistrarea în scopuri de TVA
30. Prescrierea datoriilor. Tratament în cazul unei microîntreprinderi declarate cu TVA 
anulat şi declarate inactivă
31. Fişa sintetică de plătitor. Inadvertenţe faţă de evidența contabilă. Inexistența obligaţiei
de verificare periodică



32. Achiziţie intracomunitară de bunuri. Depunere declaraţii
33. Prestare servicii intracomunitare. Obţinere cod special
34. Scutire de la plata impozitului pe profitul reinvestit
35. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor pentru o societate cu activitate de 
consultanţă
36. Activitate restaurant şi venituri din asociere jocuri noroc. Implicaţii impozit specific 
37. Scutire impozit pentru activitatea de creaţie de programe pentru calculator
38. Prestări servicii intracomunitare. Obligaţii declarative
39. Activitate de creaţie de programe pentru calculator. Cumul de funcţii
40. Vânzare imobil achiziţionat în anul 2008 cu TVA
41. Perioada fiscală. Achiziţie bun din magazin situat pe teritoriul comunitar. Tratament 
fiscal TVA
42. Prestări servicii în luna decembrie 2016 şi facturate în ianuarie 2017. Regim TVA
43. Venituri din arendarea bunurilor agricole. Declaraţia 205

CLICK AICI PENTRU COMANDA!

http://caietseminar.contabilul.ro/#form

