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Finanţe Publice
1. Impozitarea profitului si implicaţiile sale economice şi sociale
2. Implicaţiile utilizării împrumuturilor publice în România
3. Analiza cheltuielilor publice pentru asigurări sociale
1. Rata fiscalităţii si factorii care o influenţează
2. Modalități de finanțare a deficitului bugetar public si efectele acestora
3. Sisteme de impozitare a veniturilor si efecte ale acestora
4. Sistemul cheltuielilor publice si reorganizarea sa în România
5. Analiza cheltuielilor publice pentru învățământ
6. Dinamica cheltuielilor publice si factorii de influență asupra acesteia (studiu de caz :
România)
7. Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii
8. Analiza sistemului de impozite si taxe aplicat în România
9. Sistemul de impozite si taxe locale din România
10. Sistemul bugetar public si raporturile dintre componentele sale
11. Analiza cheltuielilor publice pentru învățământ si eficiența lor
12. Finanţarea şi furnizarea bunurilor publice
Fiscalitate
1. Impozitarea profitului si implicaţiile sale economice şi sociale
2. Taxele vamale si rolul lor
3. Studiu privind principalele obligații fiscale ale unei societăți comerciale
4. Sisteme de impozitare a veniturilor si efecte ale acestora
5. Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii
6. Analiza sistemului de impozite si taxe aplicat în România
7. Sistemul de impozite si taxe locale din România
8. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice si juridice si implicațiile sale
Studenții pot propune și alte teme neincluse în lista de mai sus dacă acestea sunt pe domeniul disciplinelor predate
de cadrul didactic în timpul anilor de studii
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9. Analiza şi optimizarea presiunii fiscale la nivelul întreprinderii
10. Evoluții si implicații ale impozitelor indirecte (în România şi/sau alte state)

Contabilitate si gestiune fiscala
1. Contabilitatea fuziunii societăţilor comerciale
2. Contabilitatea operaţiilor de divizare a societăţilor comerciale
3. Contabilitatea operaţiunilor de dizolvare a societăţilor comerciale
4. Contabilitatea operaţiunilor de lichidare a societăţilor comerciale
5. Contabilitatea operaţiunilor care se efectuează la retragerea sau excluderea asociaţilor
6. Specificul fiscal al operaţiunilor complexe la nivelul contabilităţii firmei

