Salutare,
Compania Evidență Internațională vă invită pe parcursul a 2 zile la
discutarea principalelor elemente care ar trebui avute în vedere în
legătură cu închiderea exercițiului financiar 2021.

• Unde, Cînd?
Sesiuni de 2 zile consecutive.
•

Noile reglementări contabile și fiscale aplicabile impun schimbări de
regim, precum și oportunități, de aceea este benefic să le identificăm și
să analizăm cum trebuie aplicate, respectiv valorificate.
În cadrul acestui webinar cu tema „Particularități noi privind închiderea
exerciţiului financiar 2021 aferente întocmirii situaţiilor financiare anuale
şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit“, vom discuta despre
problemele care au fost observate că se confruntă în practică multe
dintre entități.
Subiectele care vor fi discutate la seminar, dar care nu se limitează la:
o Aplicații practice privind lucrările premergătoare întocmirii
situațiilor financiare corelate cu noile reglementări contabile;
o Particularități ale Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
pentru anul 2021. Aspecte dificile ale calculării amortizării
mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru anul 2021;
o Noile reglementări începînd cu 1 ianuarie 2022 în domeniul
impozitului pe venit, TVA, taxe locale, asigurări sociale și
medicale.
De asemenea, pe lângă subiectele discutate în cadrul webinarului, puteţi
beneficia de sesiuni de întrebări şi răspunsuri:
• studii de caz rezolvate;
• modele de înregistrări contabile în situații dificile;
• soluții concrete pentru depășirea unor dificultăți în aplicarea
legislației specifice.

Condițiile de achitare
Rechizitele bancare
Compania de audit Evidența Internațională SRL
Codul fiscal 1003600062084
IBAN MD76MO2224ASV87499047100
Mobiasbanca - OTP SA, codul băncii MOBBMD22

Data:
► 27 și 28 ianuarie 2022 –
webinar în limba rusă;
► 03 și 04 februarie 2022 –
webinar în limba română;
► 10 și 11 februarie 2022 –
webinar în limba română;

• Ora: 09:30 - 13:30
• Locația: online Platforma Zoom
• Prețul: 2.800 lei

Pentru întrebări sau neclarități
vă rugăm să apelați:
Mobil: 069265091
Email: dcmi.dima@gmail.com

