FIȘA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei
Anul calendaristic

DREPT FISCAL
2021

Anul de
formare
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Forma de evaluare finală (N / C)
(N – notă C – calificativ)
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Total ore prevăzute pentru disciplină în planul de formare
Formator

N

OP
8

Av. Bogdan Teodorescu

Tematica urmează a fi discutată şi analizată într-un format de 4 ateliere, fiecare
dintre acestea având alocate un număr de 2 ore. Verificarea cunoștințelor se va
realiza, pe parcursul derulării celor 4 ateliere, prin prezentarea de referate/analize,
precum și pe baza participării active a cursanților la soluționarea spețelor
prezentate, precum și prin intermediul unei evaluări finale (test grilă).

Programa analitică
(tematica)

I) ATELIERUL 1 (2 ORE) - Impozitul pe veniturile din activități independente
ale profesioniștilor persoane fizice
1.1. Definiția activității independente
1.2. Definiția impozitului pe veniturile din activități independente
1.3. Contribuabilul
1.4. Cota de impozit
1.5. Regimurile fiscale de calculare a veniturilor impozabile și declarare și plată a
impozitului pe venit
1.5.1. Regimul fiscal anual în sistem real
1.5.1.1. Sistemul real
1.5.1.2. Regulile specifice regimului fiscal anual în sistem real
1.5.2. Regimul fiscal anual în sistemul normelor de venit
1.5.2.1. Sistemul normelor de venit
1.5.2.2. Regulile specifice regimului fiscal anual în sistemul de norme
de venit
1.5.3. Regimul fiscal final
II) ATELIERUL 2 (2 ORE) - Dreptul de deducere, principiul de bază în TVA
2.1. Condițiile legale pentru aplicarea TVA unei operațiuni economice
2.2. Dreptul de deducere
III) ATELIERUL 3 (2 ORE) - Executarea silită a creanțelor fiscale
3.1. Aspecte instituționale
3.2. Condiții legale prealabile pentru declanșarea executării silite
3.3. Declanșarea procedurii de executare silită
3.4. Reguli privind executarea silită
3.5. Modalități de executare silită
3.6. Închiderea procedurii de executare silită
3.7. Contestația la executare silită

IV) ATELIERUL 4 (2 ORE) - Contestarea actelor administrative fiscale
4.1. Actul administrativ fiscal
4.2. Contestarea administrativă a actului administrativ fiscal
4.2.1. Cine poate formula o contestație
4.2.2. Obiectul contestației
4.2.3. Condițiile de formă ale contestației
4.2.4. Termenul de depunere
4.2.5. Instituțiile publice competente să soluționeze contestația administrativă
fiscală
4.2.6. Procedura de soluționare a contestației
4.2.7. Actul de soluționare a contestației
4.2.8. Efectul formulării contestației. Suspendarea executării actului administrativ
fiscal
4.3. Căi de atac împotriva deciziilor de soluționare a contestațiilor administrative
Bibliografia

În vederea pregătirii cursanții vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă
documentaţie ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data
publicării anunţului privind organizarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A.
Obligatoriu:
1. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Recomandări:
1. Cosmin Flavius Costaș, Drept fiscal, Editia a 2-a, Editura Universul
Juridic, București, 2019
2. Marilena Ene, Drept fiscal, Editura Solomon, București, 2020

Lista materialelor
didactice necesare

1. Suportul de curs elaborat pentru cursul INPPA
2. Reperele legislative mai sus indicate

La evaluare se iau în considerare:

Ponderea în notare, exprimată in %
{total=100%; se completează numai
elementele care sunt incidente)

- răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor
65 %
- evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor
- activităţile gen teme / referate / eseuri etc.
- test grilă
35 %
Cerinţe minime pentru promovare:
- Cunoștințe elementare la materia ce formează obiectul de studiu
- Stăpânirea acceptabilă a categoriilor si conceptelor fundamentale
- Raspunsurile să nu cuprindă erori grave
Cerință de prezență stabilită de formator*:

-

Activitate minimă la activitățile practic-aplicative
50 %
*potrivit Regulamentului I.N.P.P.A., prezența nu poate fi mai mică de 50%
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