ASOCIATIA PROFESIONALA A FORMĂRII,
STANDARDIZARII SI EVALUARII
COMPETENTELOR”ACEF”
Str. Sold. Gheorghe Pripu 22-36, Sector 1, București Tel/Fax 021 231 22 66,
0724 90 30 80; 0740 414 231

ACREDITARE CENTRU:
Conform prevederilor din
Statutul ACEF Bucureşti
furnizează programe de
formare profesională
pentru funcţionarii publici
şi personalul contractual
din aparatul propriu al
prefecturilor, din serviciile
publice deconcentrate
ale ministerelor şi ale
celorlalte organe ale
administraţiei centrale de
specialitate, precum şi
altor categorii de
persoane interesate în
domeniul administraţiei
publice.
ACEF Bucureşti este
înscrisă în Registrul
Naţional al Formatorilor
Autorizaţi .
CERTIFICARE CURSURI:
Atestarea absolvirii
programelor de formare
organizate de ACEF
Bucuresti se face prin
certificate tip ACEF,
Cursurile autorizate de
ANC au recunoaştere
naţională şi se finalizează
cu diplome recunoscute
de către MMFPS si MECI,
conform OG 129/2000 si
au regimul actelor de
studii.

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE ŞI COLECTAREA LOR
Cod: F012
Cursul de specializare Impozite şi taxe locale şi colectarea lor este conceput în
vederea dezvoltării abilităţilor privind stabilirea şi colectarea eficientă a impozitelor şi
taxelor locale.
De ce ACEF Bucureşti?
o Are bogată experienţă şi cele mai bune referinţe în formarea profesională
o Oferă un cadru interactiv de învăţare
o Asigură formatori de top şi abordări pragmatice
Grup ţintă:
Cursul se adresează aleşilor locali şi personalului de conducere şi execuţie din cadrul
direcţiilor de impozite şi taxe locale, cât şi alte persoane interesate.
Obiectivele cursului:
o Cunoaşterea regulilor generale, a modului de calcul şi a modului de plată privind
impozitele şi taxele locale
o Cunoaşterea reglementărilor legale privind scutirile
o Cunoaşterea reglementărilor legale privind declaraţia fiscală
o Însuşirea reglementarilor legale şi a metodelor de inspecţie fiscală
o Însuşirea metodelor de colectare şi stingere a creanţelor fiscale
o Cunoaşterea reglementărilor legale privind soluţionarea contestaţiilor

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE:

Tematică:
o Codul Fiscal: Dispoziţii generale - Impozite şi taxe locale
o Scutiri şi dispoziţii comune. Sancţiuni
o Codul de procedură fiscală: Dispoziţii procedurale generale
o Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală. Declaraţia fiscală
o Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului
general consolidat
o Inspecţia fiscală
o Colectarea creantelor fiscale şi stingerea creantelor fiscale prin executare silită
o Contestaţia la executare silită
o Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

INSCRIERE:
Formularul de înscriere se
poate descărca la
adresa:
WWW.acef.info.ro
sectiunea ÎNSCRIERI

Beneficii:
o Oportunitatea de a schimba puncte de vedere şi de a împărtăşi experienţa cu alţi
participanţi din administraţia publică
o Oferirea de soluţii practice pentru problemele întâlnite în practică
o Obţinerea unui suport de curs care să fie folosit în activitatea curentă
o Expertiza oferită de formatori cu o vastă experienţă în domeniu
o Obţinerea unui certificat tip ACEF București

OBSERVAȚII ȘI PRECIZĂRI

Formatori:
o Formatorii ACEF BUCUREȘTI sunt specialişti din administraţia publică cu bogată
experienţă profesională şi de formare selectaţi pe baza criteriilor de competenţă.

min. 5 zile înainte de data
începerii cursului.

Calendar desfăşurare, durată program, taxă instruire şi costuri hoteliere:
o
Vă invităm să consultaţi oferta ACEF Bucureşti pe site-ul: www.acef.info.ro

