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Bucureşti, 12 ianuarie 2011 

Stimată Doamnă, / Stimate Domn, 

 

Noul an aduce cu el modificări importante în ceea ce priveşte legislaţia fiscală, contabilă şi a 
asigurărilor sociale. Modificările recente ale Codului Fiscal, cu precădere în domeniul 
contribuţiilor sociale, al impozitării companiilor, TVA etc., precum şi modificările contabile 
şi cele ale legislaţiei privind raporturile de muncă pot avea un impact deosebit asupra afacerii 
dumneavoastră.  

Pentru a vă ajuta să înţelegeţi aceste schimbări şi impactul lor asupra firmei dvs., avem plăcerea 
să vă invităm pe data de 27 ianuarie 2011 la seminarul organizat de biroul MAZARS ce va 
aborda tema Modificărilor contabile şi fiscale cu aplicare de la 1 ianuarie 2011. 

Pentru o abordare practică a problemelor fiscale, seminarul va fi structurat pe trei sesiuni de 
prezentare, în care vor fi tratate aspecte practice privind definitivarea calculului impozitului pe 
profit, impozitului pe venit, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, TVA, contribuţii 
sociale, noutăţi contabile, precum şi analizate unele cazuri şi speţe fiscale întâlnite frecvent în 
practică (închiderea exerciţiului financiar 2010 şi efectuarea inventarierii anuale, definitivarea 
calculului impozitului pe profit pentru anul 2010, calculul şi declararea contribuţiilor sociale din 
2011, înregistrarea contractelor individuale de muncă în 2011 etc.).  

Cea de a patra sesiune va fi organizată sub formă de workshop în care vom aprofunda întrebările 
transmise de participanţi şi vom analiza împreună soluţii de rezolvare. Pentru o derulare eficientă a 
workshop-ului, vă rugăm să ne transmiteţi întrebările dvs. spre analiză până pe data de 24.01.11. 

Prezentarea va fi ţinută în limba română.  

În cazul în care sunteţi interesat(ă) să participaţi la acest seminar, vă rugăm să ne confirmaţi până 
pe data de 25 ianuarie 2011, completând Formularul de înscriere alăturat.  

 

Cu stimă, 

 

 

 

Gabriel Sincu 
Partner 
Head of Tax & Outsourcing Services

 Modificările contabile şi            
fiscale la început de 2011 
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Reguli noi de TVA începând cu 1 ianuarie 2010 
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    Agendă seminar 
 

09.30 - 10.00 Înregistrarea participanţilor 

10.00 - 11.15 Modificări ale Codului Fiscal şi ale Normelor de aplicare, în vigoare din 2011, 
şi alte aspecte practice privind: 

 impozitul pe profit 

 impozitul pe venitul microîntreprinderilor 

 impozitul pe venit 

 TVA 

Cazuri practice privind: 

 definitivarea calculului impozitului pe profit - anul 2010 

 depunerea şi certificarea declaraţiilor fiscale anuale de impozit pe profit 2010 

 aplicarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor începând cu anul 2011 

 locul taxării TVA - modificări aplicabile din 2011 

11.15 - 11.30 Pauză de cafea 

11.30 - 12.45 Modificări contabile aplicabile introduse prin Ordinul 2869/2010: 

 completări ale Ordinului 3055 / 2009 privind reglementările contabile 
conforme cu directivele europene 

 modificări ale Ordinului 3512 / 2008 privind documentele financiar-contabile 

Întocmirea şi depunerea raportările contabile anuale: 

 noutăţi privind închiderea exerciţiului financiar 2010 

 procedura de inventariere 

 exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic 

Cazuri practice privind: 

 tratamentul contabil al bonusurilor facturate după livrare 

 evaluarea elementelor monetare în valută 

 cursul valutar aplicabil în cazul achiziţiilor şi livrărilor intracomunitare 

12.45 - 13.45 Pauză de masă (masa de prânz va fi servită în cadrul hotelului) 

13.45 - 15.00 Modificări ale contribuţiilor sociale incluse în Codul Fiscal:  

 contribuţiile sociale reglementate de Codul Fiscal, începând cu 2011 

 limitări ale bazei de calcul al contribuţiilor sociale 

 exceptări privind includerea în baza de calcul al contribuţiilor sociale – noutăţi 
şi posibilităţi de optimizare fiscală în 2011 
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                 Agendă seminar (continuare) 
 

13.45 - 15.00 Declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate: 

 persoane obligate la completarea şi depunerea declaraţiei 

 mod de depunere 

Prevederi privind contribuţiile sociale în noua lege a pensiilor (Legea 263 / 
2010): 

 calculul contribuţiilor sociale în cazul persoanelor fizice autorizate 

 prevederi privind administratorii şi directorii 

Noutăţi privind raporturile de muncă şi prestaţiile sociale: 

 consecinţele abrogării Legii 130 / 1999 privind unele măsuri de protecţie a 
persoanelor încadrate în muncă 

 indemnizaţia pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani 

 depunerea declaraţiei - inventar privind contribuţia de concedii şi indemnizaţii 
de asigurări sociale de sănătate aflate în sold la 31.12.2010 şi neachitate 
până la 31.01.2011 

15.00 - 15.15 Pauză de cafea 

15.15 - 16.30 Workshop 

 expunerea întrebărilor trimise de participanţi 

 grup de discuţii - soluţii practice la întrebările transmise 

 
 

Data şi  

locul desfăşurării: 

27 ianuarie 2011 

Hotel Ramada Nord (str. Daniel Danielopolu, nr. 44A), sala “Crystal 1” 

www.ramadanorth.ro 

Seminar prezentat în 
limba română de: 

Sorana Pintilie – Manager, Outsourcing, Payroll & HR Services Coordinator 

Vasile Dincă – Manager, Outsourcing, Accounting Services Coordinator 

Nadia Oanea – Supervising Senior, Tax Advisory Services 
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