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Specializarea CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
I.
Denumire disciplină FISCALITATE
II.

Structură disciplină (Nr. ore săptămânal)
Cod disciplină Semestrul2) Categoria3) Credite Curs Seminar Laborator Proiect 

UO-FSE-CIG.06.02 3 DS 7 28 28 - -
III.

Statut disciplină Obligatorie Opţională Facultativă 
(se marchează cu x) X

IV.
Titular disciplină

Curs Seminar Laborator Proiect 
Numele şi prenumele MorarIoan Dan Sabau-Popa Diana - -

Instituţia Univ.din Oradea Univ.din Oradea
Catedră/Departament Finante-contab. Finante-contab.

Titlul ştiinţific Dr. Dr.
Gradul didactic Prof.univ. lect.univ.

Încadrarea (norma de 
bază/asociat)

titular titular

Vârsta 
V.
Obiectivele disciplinei 
VI. Disciplina Fiscalitatea  isi  propune sa ofere studentilor cunostintele si informatiile necesare cu 
pivire la aspectele teoretice si practice ale stiintei fiscale,evolutia acesteia si aspectele aplicative 
din domeniul fiscal. 

Conţinutul disciplinei Nr. 
ore/săpt.VI.1. Curs (capitole/subcapitole)

Tematica cursului:
CAPITOLUL 1.Fiscalitatea  si sistemul fiscal.
         1.1.Conţinutul economic, concepte si delimitari;
         1.2.Clasificare şi evoluţie;
CAPITOLUL 2.   Impozitele
         2.1.Elementele impozitului;
         2.2.Formele impozitelor şi clasificarea lor;
         2.3.Principiile impunerii;
         2.4.Elemente de administrare şi tehnică fiscală;
         2.5.Formele de eludare a fiscului;
         2.6.Dubla impunere fiscala internaţională şi procedeele de evitare a acesteia;
CAPITOLUL 3.   Politica fiscală
         3.1.Continutul si rolul politicilor fiscale;
         3.2.Evolutia politicilor fiscale;
         3.3.Instrumente si pârghii fiscale; 
CAPITOLUL 4   Procesul fiscal
         4.1.Procedura fiscală;
         4.2.Etapele procesului fiscal;
CAPITOLUL 5   Impozitele pe avere

2ore

4 ore

2ora

4 ore

2ore



CAPITOLUL 6   Impozitele pe venituri;
         6.1.Evolutia si formele impozitelor pe venituri;
         6.2.Impozitele pe veniturile persoanelor fizice;
         6.3.Impozitele pe veniturile persoanelor juridice;    
CAPITOLUL 7   Impozitele pe consum
         7.1.Formele impozitelor pe consum;
         7.2.Impozitele generale pe consum;
         7.3.Taxele speciale pe consum;
         7.4.Taxele vamale;
         7.5.Monopolurile fiscale; 
CAPITOLUL 8.  Impozitele si taxele locale
         8.1.Autonomia financiara locala;
         8.2.Administrarea impozitelor si taxelor locale;
         8.3.Formele impozitelor si taxelor locale;
CAPITOLUL 9   Sisteme fiscale. Comparaţii
CAPITOLUL 10.Armonizari fiscale.

4 ore

      4 ore

2ore

2 ora
2 ora

Tematica seminariilor:
Seminar nr. 1 Impozitele si sistemul fiscal – 2 ore

(obiectivul este o recapitulare a celor învăţate în anul II la disciplina Finanţe Publice, 
prezentarea  conţinutul  şi  rolul  impozitelor,  elementele  impozitului,  principiile 
impunerii  ,  etapele  tehnicii  impunerii,  clasificarea  impozitelor,  repercusiunea  şi 
evaziunea fiscală). 

Seminar 2 Politica fiscală şi Sistemul Fiscal - 2 ore
(obiectivul este prezentarea tipurilor de sisteme fiscale, a variabilelor politicii fiscale, 
a instrumentelor şi pârghiilor fiscale).

Seminar 3 Impozitul pe venitul persoanelor fizice – 2 ore
(obiectivul este prezentarea categoriilor de venituri impozabile ale persoanelor fizice, 
deducerile  personale,  stabilirea  venitului  net  din activităţi  independente,  stabilirea 
venitului net anual din salarii, stabilirea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor, 
stabilirea venitului impozabil din pensii şi reţinerea impozitului, exemplificare prin 
aplicaţii practice) 

Seminar 4  Impozitul pe venitul persoanelor fizice – 2 ore
( obiectivul este stabilirea venitului impozabil din investiţii şi reţinerea impozitului, 
stabilirea venitului net din activităţi agricole,  calculul şi plata impozitului, stabilirea 
venitului net anual impozabil, modul de  regulalizare a plăţilor anicipate, stabilirea 
plăţilor anticipate de impozit,  utilizarea calculatorului pentru completarea de către 
studenţi  a  declaraţiei  de  venit  anual  realizat  şi  a  declaraţiilor   estimate  de  venit, 
aplicaţii practice)

Seminar 5 Impozitul pe profitul societăţilor – 2 ore
(obiectivul este prezentarea modului de calcul al profitului impozabil, scutiri, cotele 
de  impozit  pe  profit,  venituri  neimpozabile,  cheltuieli  deductibile,  cheltuieli 
nedeductibile, exemplificare prin aplicaţii practice)

Seminar 6 Impozitul pe profitul societăţilor. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor – 
2  ore,(obiectivul  este  continuarea  cu  aplicaţii  privind  impozitul  pe  profit,  utilizarea 
calculatorului pentru completarea declaraţiei anuale de impozit pe profit 101, prezentarea 
conceptului  de  microîntreprindere,  cotele  de  impozitare  pe  veniturile 
microîntreprinderilor,  baza  impozabilă,  plata  impozitului  şi  depunerea  declaraţiilor 
fiscale , aplicaţii practice privind calculul acestui impozit)

2 ore

2 ore

2 ore

      

     2 ore

2 ore

      
     
     2 ore



Seminar 7 Impozite indirecte. Taxa pe valoarea adăugată – 2 ore
(obiectivul este prezentarea impozitelor indirecte generale, formele şi evoluţia lor , 
taxa pe valoarea adăgată, sfera de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni 
impozabile, faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoare adăugată cu 
exemplificare şi aplicaţii practice)

Seminar 8 Taxa pe valoarea adăugată – 2 ore
(obiectivul este prezentarea bazei de impozitare şi a cotelor de taxa pe valoarea 
adăugată, operaţiuni scutite, regimul deducerilor, perioada fiscală, determinarea taxei 
de plată, regularizarea şi rambursarea  taxei, obligaţiile plătitorilor de taxă pe valoarea 
adăugată, exemplificare şi aplicaţii practice, utilizarea calculatorului pentru 
completarea decontului de TVA 300)

Seminar 9 Accizele – 2 ore
(obiectivul este prezentarea produsele accizabile, a bazei impozabile, a cotelor 
accizelor , calculul accizelor cu aplicaţie practică, scutiri la plata accizelor, plătitori de 
accize)

Seminar 10 Accizele şi taxele vamale – 2 ore
(obiectivul este prezentarea exigibilităţii accizelor, utilizarea calculatorului pentru 
completarea de către studenţi a declaraţiilor de accize, obligaţiile plătitorilor de accize 
marcarea produselor alcoolice şi a produselor de tutun, conţinutul monopolurilor 
fiscale, conţinutul taxelor vamale şi clasificarea lor, conceptul de tarif vamal, 
conceptul de regim suspensiv)

Seminar 11 Impozitele şi taxele locale – 2 ore
(obiectivul este prezentarea principalelor impozite şi taxe locale, a modului de calcul a 
acestora, cu exemplificare şi aplicaţii practice)

Seminar 12 Recapitulare – 2 ore
(obiectivul este o recapitulare a impozitelor directe şi indirecte prin aplicaţii practice 
şi utlizarea calculatorului pentru completarea de către studenţi a declaraţiilor fiscale)

Seminarul 13   Sisteme fiscale. Comparaţii
Seminarul 14. Armonizari fiscale.

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

      2 ore

2ore
      2 ore

VII.
Bibliografie

1. I.Văcărel şi colectivul, Finanţe publice, E.D.P., Bucureşti,2005;
2. C. Tulai, Finanţele publice şi fiscalitatea, Ed. Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
3. Carmen Corduneanu, Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor, Ed. Codecs, Bucureşti, 1999
4. Cezar Basno, Introducere în teoria finanţelor publice, Bucureşti, 1994
5. Ioan Talpoş, Finanţele României, Editura Sedona, Timişoara, 1998
6.I.D.Morar,Sistemul  fiscal  romanesc.Traditie  si  capacitate  de  adaptare,Editura  Dacia,Cluj-
Napoca,2000.
7. Enciclopedia României, 1943, Secţiunea Finanţele Statului, M. Gh. Dobrovici
8. Legea privind finanţele publice
9. Codul Fiscal 
10.Codul de procedura fiscala.
11.www.mfinante.ro

Modul de transmitere a informatiilor
Forme de activitate Metode didactice folosite

Curs Cursul se va desfasura dupa metoda clasica prin expunere si prezentare imbinat 
cu utilizarea videoproiectorului pentru anumite teme, urmarindu-se  explicarea 
proceselor si fluxurilor fiscale, explicarea tehnicilor specifice domeniului fiscal, 



interpretarea si analiza politicilor fiscale,studii de caz si exdmplificari 
comparative.

Seminar Seminariile se vor desfasura in mod interactiv prin dialog, utilizarea retelei informatice 
pentru identificarea prevederilor legislative si a procedurilor fiscale imbinat cu metoda 
fiselor  tip  referat  urmarindu-se  utilizarea  pertinenta  si  in  deplina  cunoastere  a 
conceptelor si notiunilor din domeniu, aplicarea metodelor de proiectie ,executie 
si analiza a politicilor fiscale, utilizarea instrumentelor si metodelor de calcul a 
impozitelor si evaluare efortului fiscal.

IX.

Forme de 
activitate

Evaluare % din nota 
finală

Examen, 
colocviu, 
verificare 
periodica

Cursul se va incheia cu o examinare printr-o testare a cunostintelor 
acumulate si a abilitatilor de utilizare a procedurilor fiscale.Subiectele 
propuse pentru examinare sunt grupate pe doua nivele de dificultate. 
Pentru a obtine nota10 este nevoie de a se raspunde la toate intrebarile si 
problemele ce le cuprind acestea, iar pentru nota 5 este nevoie de a 
raspunde la cel putin jumatate din intrebarile propuse dar nu mai putin de 
75% din intrebarile din primul grad de dificultate.. 

80%

Seminar Evaluarea activitatii de seminar se va realiza pe seama fiselor tip referat, a 
interventiilor din timpul orelor si pe seama aportului la cunoasterea 
legislatiei fiscale prin accesarea site-urilor de specialitate si prin 
prezentarea si rezolvarea problemelor de tehnica fiscala.

20%

Abilităţi dobândite de student: 
       Odata cu absolvirea acestui  curs vor cunoaste notiunile specifice de fiscalitate, vor cunoaste tehnicile si  
procedurile  fiscale,  politicile  fiscale   si  deasemenea  vor  fi  acumulat  abilitatile  necesare  pentru  calculul,  
determinarea si declararea impozitelor.

Data: Titular curs,
01.10.2011 prof.univ.dr.Ioan Dan Morar




