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SISTEME DE IMPOZITARE ȘI CONTABILITATEA IMPOZITELOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Economică și Business
Catedra/departamentul
Economie și Management în Construcții
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
361.1 Contabilitate
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
evaluare
formativă
II (învăţământ cu frecvenţă);
S – unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă redusă)
5
E
curs de
specialitate

Categoria de
opţionalitate
O - unitate de
curs
obligatorie

Credite
ECTS
4

2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în planul de
învăţământ
120

Ore auditoriale
Curs

Laborator/seminar

30

30

Proiect de
an
-

Lucrul individual
Studiul materialului
Pregătire aplicaţii
teoretic
30
30

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de Disciplina “Sisteme de Impozitare” are menirea de a prezenta sisteme, principii de
învăţământ
constatare a bazei impozabile, metode şi tehnici de calcul a impozitelor şi de întocmire a
monitorizării plăților la buget la entităţile economice din Republica Moldova.
Conform
Disciplina „Sisteme de Impozitare” îşi propune să formeze la studenţi de profil economic o
competenţelor
gândire economică şi deprinderi practice privind constatarea şi metodologia de calcul al
obligațiilor fiscale ale entităţii economice. Precum evaluarea sistemului fiscal a unei țări la o
perioadă sau alta a dezvoltării economico-financiare.
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru însuşirea cu succes a cursului dat pot fi utilizate diferite forme de organizare a
procesului de predare-învăţare, cum ar fi: lucrul în grup, lucrul individual, utilizarea
metodelor moderne. În scopul aprofundării cunoştinţelor vor fi utilizate studii de caz,
aplicaţii, referate etc.
Laborator/seminar
Pentru evaluarea lucrului individual al studenţilor sunt prevăzute următoarele modalităţi:
prezentare (discuţie orală), eseuri pentru determinarea abilităţilor de cunoaştere, lucrare
scrisă, studii de caz, teste, exerciţii practice pentru determinarea abilităţilor de aplicare,
sarcini pentru determinarea abilităţilor profesionale, etc.
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale

CP1. Prin scopul său disciplina „Sisteme de Impozitare” îşi propune să formeze la studenţi o
gândire economică şi deprinderi practice privind constatarea bazei fiscale şi
metodologia de calcul a obligațiunilor fiscale ale entităţii. O atenţie primordială se
acordă abilităților de argumentare a metodelor de impunere, precum și celor de
identificare a prevederilor legislației fiscale cu privire la diverse obiecte impozabile,
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Competenţe
transversale

formării de abilităţi şi competenţe privind calculul Impozitelor de stat, precum și a
celor locale în conformitate cu Codul Fiscal și alte acte legislative ale RM.
CT1. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line
etc.), inclusiv folosind limbi străine.

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Prin scopul său disciplina „Sisteme de Impozitare” îşi propune să formeze la studenţi o
gândire economică şi deprinderi practice privind organizarea şi metodologia identificării
obligațiilor fiscale ale entităţii față de bugetul de stat.
Obiectivele specifice
O atenţie primordială se acordă însuşirii principiilor fundamentale ale sistemelor de
impozitare ale diferitor țări, în diferite etape de dezvoltare a sistemului economic global.
Pentru aplicarea legislației în diferite domenii de impozitare și a formării de abilităţi şi
competenţe privind instrumentarea fiscală a TVA, Accizelor, Impozitului pe venit,
Impozitelor și Taxelor locale, etc.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Tematica activităţilor didactice
Tematica prelegerilor
Tema 1. Conţinutul social-economic al impozitelor şi taxelor
Tema 2. Elementele impozitului. Principiile impunerii
Tema 3. Sistemul fiscal al Republicii Moldova
Tema 4. Impozitul pe venit. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice
Tema 5. Taxa pe valoarea adăugată
Tema 6. Accizele
Tema 7. Taxele Vamale
Tema 8. Impozitul pe bunurile imobiliare
Tema 9. Taxele locale
Tema 10. Impozitul pentru Utilizarea Resurselor Naturale
Tema 11. Taxele fondului rutier
Tema 12. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru persoanele ce practică
activitate de întreprinzător
Total prelegeri:

Tematica activităţilor didactice
Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor
S1. Conţinutul social-economic al impozitelor şi taxelor
S2. Elementele impozitului. Principiile impunerii
S3. Sistemul fiscal al Republicii Moldova
S4. Impozitul pe venit. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice
S5. Taxa pe valoarea adăugată
S6. Accizele
S7. Taxele Vamale

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30

12

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
2
2
2
4
4
2
2

1
1
1
1
1
1
1
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S8. Impozitul pe bunurile imobiliare
S9. Taxele locale
S10. Impozitul pentru Utilizarea Resurselor Naturale
S11. Taxele fondului rutier
S12. Particularităţile calculării impozitului pe venit pentru persoanele ce practică

2
4
2
2
2

1
1
1
1
1

30

12

activitate de întreprinzător

Total lucrări de laborator/seminare:
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9. Evaluare
Curentă
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
Standard minim de performanţă

Proiect de an

Examen final

-

40%
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Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Obţinerea notei minime de „5” la examen.

