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SEMINAR – CONSULTANŢĂ PERSONALIZATĂ 

CCOONNTTRRIIBBUUȚȚIIIILLEE  SSOOCCIIAALLEE  OOBBLLIIGGAATTOORRIIII  ÎÎNN  22001199  

LECTORI: Specialisti in domeniul Contributiilor Sociale Obligatorii 
 

Seminar interactiv de prezentare a noutatilor legislative in domeniul contributiilor 
sociale obligatorii. Veti beneficia de suport de curs! 

Tematica va aborda si urmatoarele aspecte de interes deosebit: 
 Aspecte referitoare la CAS. 

 Aspecte referitoare la CASS; 

 Aspecte referitoare la contribuţia asiguratorie pentru muncă; 

 Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemele de asigurări sociale  

 Categorii de venituri supuse contribuţiilor sociale obligatorii 

 Prevederi speciale pentru domeniul construcţiilor 

 Excepţii specifice contribuţiilor sociale obligatorii 

 Cotele de contributii sociale obligatorii; 

 Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, 

impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. 

 Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară 

de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii 

 Tratamentul fiscal aplicabil, din punct de vedere al contributiei de asigurari 

sociale (CAS), datorată de persoanele fizice care desfăşoara activitati 

independente: 

– exceptii specifice privind veniturile din activitati independente; 

– conditiile privind incadrarea persoanelor fizice care desfasoara activitati 

independente in categoria persoanelor obligate la plata CAS; 

– baza de calcul a CAS datorată de persoanele fizice care realizeaza venituri din 

activitati independente; 

– declararea si definitivarea contributiei de asigurari sociale in cazul veniturilor 

din activitati independente. 

 Tratamentul fiscal aplicabil, din punct de vedere al contributiei de asigurari 

sociale (CASS), datorată de persoanele fizice care desfăşoara activitati 

independente: 

– categorii de venituri supuse CASS; 

– exceptii specifice privind veniturile din activitati independente; 

– conditiile privind incadrarea persoanelor fizice care desfasoara activitati 

independente in categoria persoanelor obligate la plata CASS; 
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– baza de calcul a CASS datorată de persoanele fizice care realizeaza venituri din 

activitati independente; 

– declararea si definitivarea CASS in cazul veniturilor din activitati 

independente. 

 Tratamentul fiscal aplicabil, din punct de vedere al contributiei de asigurari 

sociale (CASS), datorată de persoanele fizice care realizează venituri din: 

– venituri din drepturi de proprietate intelectuale; 

– venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor 

titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile 

prevederile art. 125; 

– venituri din cedarea folosinţei bunurilor; 

– venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; 

– venituri din investiţii; 

– venituri din alte surse. 

 Studii de caz & Exemple. 

De asemenea mai sunt anuntate si in dezbatere publica o serie de alte acte normative ce 

vor modifica in continuare legislatia actuala. Despre acestea veti afla in premiera de la 

lectorii nostri. 

Toate aceste modificari vor avea impact asupra bugetului companiilor in anul 2019, dar 

si relatiilor dintre angajatori si angajati, de aceea va sfatuim sa le acordati o deosebita 

atentie. 

Va garantam raspunsul lectorului la toate nelamuririle dumneavoastra in privinta 

contributiilor si asigurarilor sociale. In plus veti primi si un suport de curs complet cu 

numeroase studii de caz formule de calcul si exemple concrete. 

Expertiza lectorului este pusa la dispozitia participantilor in vederea gasirii solutiilor 

optime la problemele acestora. Fiecare caz in parte va fi tratat cu maxima 

responsabilitate de catre lectorul prezent in cadrul acestui seminar, de aceea tematica 

de mai sus va fi adaptata in functie de interesul direct al participantilor si spetelor 

prezentate de acestia. 

ORGANIZARE: 

TAXA SEMINAR:    490 lei  plus TVA  

DISCOUNTURI: 3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane;  7% - peste 4 persoane 

PROGRAM:  Vineri, 17 mai 2019: 1500 – 1830 

INSCRIERI: Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021)2024409  

PERSOANA DE CONTACT:  Silvan CONSTANTIN, Mobil – 0724 413 568 

Pentru inscriere va rugam sa completati formularul de pe pagina urmatoare si sa il 

trimiteti la : 

Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/ 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
CS, 17 mai 2019, Bucuresti 

  NUME: 

- 

- 

- 

- 

PRENUME:  

- 

- 

- 

- 

FUNCTIA 

- 

- 

- 

- 

COMPANIA  DOMENIUL DE 

ACTIVITATE 

 

Nr. Reg Comertului:  CONT BANCAR IBAN: 

COD FISCAL/CUI: BANCA: 

ADRESA: ORAS: 

Judet//Sector: 

COD POSTAL: 

TELEFON: FAX: EMAIL: 

 

MODALITATE DE PLATA: 

Plata se face in favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest; HJ 79/1995, Cod fiscal 

RO7806097; Cont IBAN: RO75 WBAN 0099 1V064 965R O01 deschis la Intesa Sanpaolo, 

Sucursala Victoriei. 

Fisa de prezentare a programului impreuna cu prezentul Talon tine loc de contract de 

instruire intre parti. 

 

 

 

 

 

Data: ..........................                   Semnatura si stampila: ........................................ 


