
  

În atenţia Departamentului Financiar-Contabil 

 

PROGRAM 

Miercuri, 29 Mai 2013, 17:00-21:00, Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti 

Totul despre impozitul pe profit 
 

Tematica: 
 

• Principalele modificări în domeniul impozitului pe profit pentru anul fi scal 2013 aduse prin OG 
15/2012 şi OUG 24/2012, dar şi OG 8/2013: 
o Majorarea deducerii suplimentare, la calculul profitului impozabil, pentru activităţile de cercetare-

dezvoltare; 

o Reglementarea nededucerii, cheltuielilor dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie; 

o Limitarea deducerii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 

scaune de pasageri; 

o Regimul cheltuielilor generate de utilizarea autoturismelor; 

o Deducerea pierderilor din creanţe în cazul reorganizărilor judiciare; 

o Alegerea impozitului anticipat: pro şi contra; 

• Prezentarea de cazuri practice privind determinarea impozitului pe profit: 
o   Reevaluarea imobilizărilor corporale (plus din reevaluare şi/sau minus din reevaluare); 

o Evidenţierea şi deductibilitatea provizioanelor pentru clienţi incerti şi pierderilor din creanţe; 

o Calculul gradului de indatorare si deductibilitatea dobanzilor; 

o Protocol, sponsorizare în 2013; 

o Diurna, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli cu deductibilitate limitată; 

o Amortizare contabilă vs. amortizare fiscală; 

o Tratamentul fiscal aplicabil cheltuielilor şi veniturilor generate în derularea proiectelor cu fonduri 

nerambursabile; 

o Sfaturi şi trucuri în calculul impozitului pe profit şi completarea declaraţiei 101; 

• Prezentarea şi dezbaterea cazurilor practice solicitate de cursanţi. 
 

Prezentare lector 

 

Lectorul cursului este dl. Gabriel JINGA , lector în Catedra de Contabilitate, 
Audit şi Control de Gestiune din cadrul ASE Bucureşti, membru al Camerei 

Consultanţilor Fiscali, CECCAR şi CAFR. Gabriel Jinga este doctor în 
economie, domeniul contabilitate din 2009, şi are o bogată experienţa 

practică şi pedagogică în domeniul contabil, fiscal şi al calculaţiei costurilor. 

 
Taxa de participare/persoană: un seminar 199 lei+tva. 
3% - 2 persoane de la aceeaşi societate 
5% - 3 persoane de la aceeaşi societate 
7% - 4 sau mai multe persoane de la aceeaşi societate 
 
La sfârşitul cursului participanţii vor primi Certificate de Absolvire eliberate de UGIR. 
Important: Cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat sunt considerate 
cheltuieli deductibile.



 
 

  

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

SEMINAR 29 Mai 2013 

DATE COMPANIE PL ĂTITOARE  

Denumire societate………………………………………………………………………………….................................. 

Nr. Reg. Com.…………………………………….C.U.I.…………………………Atribut fiscal………………………… 

CONT…………………………………………………BANCĂ………………………………Sucursala……………… 

Adresă…………….………………………………………………................................. Telefon……………....……....... 

Fax………….……...................…….E-mail…………………........................………….Obiect de activitate…………… 

DETALII SEMINAR 
Data: 29 Mai 2013 
Locaţia: Bucureşti, va fi anunţată participanţilor înscrişi. 
ÎNSCRIERE 
Taxa de participare/persoană: un seminar 199 lei; la acesta se adaugă TVA. 
3% - 2 persoane de la aceeaşi societate 
5% - 3 persoane de la aceeaşi societate 
7% - 4 sau mai multe persoane de la aceeaşi societate 
Prin achitarea taxei de participare beneficiaţi de: 

• suport de curs (dacă lectorul pune materiale la dispoziţia organizatorilor) 
• Primirea pe e-mail a tuturor materialelor care sunt dezbătute în cadrul şedinţelor comisiei de dialog social 

de la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi în cadrul căreia UGIR este membru cu drepturi depline 
• 1 pauză cu cafea, apă minerală şi plată, minipatiserie. 

Pentru buna desfăşurare a conferinţei locurile sunt limitate. După trimiterea formularului de înscriere, vă rugăm să 
aşteptaţi primirea facturii proforme pentru a v ă asigura de existenţa locurilor disponibile. Locul dumneavoastră 
este garantat în momentul transmiterii copiei ordinului de plată vizat de banca dumneavoastră. 
Vă rugăm să aveţi la dumneavoastră Codul Fiscal al României. 
Confirmăm prin prezenta înscrierea următoarelor persoane: 
 

Nume………………………....................Prenume…………..…………….....Funcţie…………...………........................... 

 

Nume………………………...................Prenume…………………………....Funcţie…………………….......................... 

 

Nume……………………......................Prenume………………………….....Funcţie……………………......................... 

Plata se face în conturile S.C. EU PROTOCOL S.R.L., Cod Fiscal RO 23581360:  
• Banca UNICREDIT-ŢIRIAC , Sucursala Titulescu, COD IBAN RO 21 BACX 0000 0002 1047 5001 
• TREZORERIE SECTOR 5, COD IBAN RO 05 TREZ 7055 069X XX00 5391  

Adresa: Str. Pontonierilor nr. 4, sector 5, Bucureşti. 
Vă rugăm să trimiteţi formularul la fax 021/311.79.68, 312.00.59 sau prin e-mail la ugir@ugir.ro (scanat). 
 
Termen limită de înscriere şi de plată: 27 Mai 2013. 
 
Dacă nu puteţi participa la program: 
- puteţi să trimiteţi un înlocuitor; acesta trebuie nominalizat în scris, cu maxim 24 de ore înaintea începerii 
evenimentului, prin fax (021/311.79.68 sau 021/312.00.59). 
- anularea înscrierii este posibilă cel târziu 27.05.2013 un comision de procesare de 20% va fi reţinut din taxa de 
participare. 
- dacă înscrierea are loc după data de 27.05.2013, anularea înscrierii nu mai este posibilă. 
Neaplicarea de către dumneavoastră a discounturilor nu presupune aplicarea lor de către SC EU PROTOCOL SRL. Nu se mai aplică discounturi după 
efectuarea înscrierii. 
SC EU PROTOCOL SRL îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programelor publicate, urmare a unor situaţii neprevăzute sau ce nu 
pot fi controlate de către aceasta. 
SC EU PROTOCOL SRL nu îşi asumă obligaţia de a face despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce priveşte perioadele de 
desfăşurare, conţinutul, lectorii sau locurile de desfăşurare. În asemenea situaţii, SC EU PROTOCOL SRL nu este răspunzătoare de eventualele daune 
provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura daunelor. 

Prezentul Formular de Înscriere împreună cu prospectul programului ţine loc de Contract între păr ţi. 
 
Data…………......... 

 
Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere 
 
Semnătura şi ştampila…………………………………. 

 


