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Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

Discipline anterioare

Obiectivele disciplinei

Conţinutul activităţilor
(SI, AT, TC, AA)

Condiţionate
Recomandate

DS
DO

Contabilitate și gestiune fiscală CIG 213

Obiectivul general al disciplinei: formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a
utiliza legislaţia fiscală
Obiectivele specifice:
- dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice specifice fiscalităţii;
- formarea deprinderilor privind utilizarea adecvată a legislaţiei fiscale;
- formarea deprinderilor de calcul a impozitelor şi taxelor;
- formarea deprinderilor de analiză şi interpretare a informaţiei produsă de evidenţa
fiscală.
1. Studiul individual prin materiale specifice ID
Introducere. Test iniţial de evaluare a cunoştinţelor necesare pentru disciplina
Fiscalitate
1. Aspecte generale privind fiscalitatea. Conceptele fisc, fiscalitate, sistem fiscal.
Sistemul de impozite în România. Principiile fiscalităţii. Presiunea fiscală. Calendarul
obligaţiilor fiscale
2. Impozitul pe profit. Contribuabili, sfera de aplicare, perioada impozabilă, cotele de
impunere. Determinarea profitului impozabil. Declararea şi plata impozitului pe profit.
Impozitul pe dividende
3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. Ce este o microîntreprindere?
Sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii. Calculul impozitului.
Declararea şi plata impozitului
4. Impozitul pe veniturile persoanelor fizice. Contribuabilii şi sfera de aplicare a
impozitului. Cotele de impozitare şi perioada impozabilă. Impozitarea veniturilor din
activităţi independente. Impozitarea veniturilor din salarii. Impozitarea veniturilor din
cedarea folosinţei bunurilor. Impozitarea veniturilor din investiţii. Impozitarea
veniturilor din pensii. Impozitarea veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură. Impozitarea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc
5. Taxa pe valoarea adăugată. Operaţiuni impozabile. Operaţiuni cuprinse în sfera de
aplicare a taxei. Operaţiuni scutite de taxa pe valoarea adăugată. Faptul generator şi
exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată. Baza de impozitare a taxei pe valoarea
adăugată. Cotele de impozitare
6. Accizele şi alte taxe speciale. Accizele armonizate. Accizele nearmonizate
7. Impozitele şi taxele locale. Impozitul pe clădiri. Impozitul pe teren şi taxa pe teren.
Impozitul pe mijloacele de transport. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a
autorizaţiilor. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. Taxe

speciale. Alte taxe locale
2. Activităţi tutoriale şi lucrări de verificare
AT1. Dezbateri asupra fiscalităţii, a impozitului pe profit şi a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor. Clarificarea răspunsurilor la testele de autoevaluare aferente
unităţilor de învăţare 1-3.
AT2. Dezbateri asupra impozitelor pe veniturile persoanelor fizice, a taxei pe
valoareaadăugată, a accizelor şi altor taxe speciale, a impozitelor şi taxelor locale, şi a
impozitului pe construcţii. Clarificarea răspunsurilor la testele de autoevaluare aferente
unităţilor de învăţare 4-7.
TC1. Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 1-3.
TC2. Tema de control (lucrare de verificare) aferentă unităţilor de învăţare 4-7.
3. Activităţi asistate
Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu/test final, LP – lucrări practice)
E
- evaluare finală
80%
- activităţi asistate /laborator/lucrări practice/proiect etc.
Stabilirea notei finale
(procente)
- teste pe parcursul semestrului
- lucrări de verificare
20%
Lista materialelor didactice Suport de curs
necesare (suport de curs,
Platformă e-learning
ghid de studiu etc.)
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Legenda: SI – studiu individual, TC – teme de control, AT – activităţi tutoriale, AA – activităţi asistate
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