
  
 

 

  

 

Dată: 16 și 17 Noiembrie 2016 Durată: Sesiunea I - 09:00 - 17:30 

Sesiunea a II a - 09:00 - 12:45 
Oraș: Oradea 

  

  

 

 

 

  

  

Curs: O incursiune în TVA timp de 
două zile: recapitulăm, 
aprofundăm, dezbatem 

Vă invităm la evenimentul nostru „O incursiune în TVA timp de două zile: 

recapitulăm, aprofundăm, dezbatem”, creat în urma sugestiilor și 

solicitărilor dumneavoastră. Astfel, structura evenimentului este de 

asemenea natură încât să permită atât recapitularea / reîmprospătarea 

noțiunilor de bază în materie de TVA, cât și crearea unui cadru în care 

să împărtășim împreună experiențele recente și tendințele actuale. 

Totodată, vom discuta împreună provocările aduse de declarația 394. 

Înscrierea se poate face fie la ambele sesiuni, fie la una singură, în 

funcție de nevoile dumneavoastră și timpul disponibil.  

Evenimentul se va desfășura într-o manieră interactivă, fiind încurajată 

intervenția participanților și discuțiile libere, precum și prezentarea unor 

studii de caz. 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează managerilor și specialiștilor din domeniul financiar, 

contabil și fiscal. 

Tematică:  

Sesiunea I 

08:45 - 09:00 - Înregistrarea participanților 

09:00 – 09:15 Introducere 

09:15 – 10:30 Partea I  

 Livrările de bunuri – reguli generale de impozitare; 

 Livrări intra-comunitare – condițiile pentru aplicarea scutirii de 

TVA, obligații declarative; 

 Tranzacții în lanț – tratament TVA și dificultăți practice;  

 Livrări către sine – tratament TVA; 

10:30 – 10:45 Pauză 

10:45 – 12:00 Partea a II-a  

 Uzanțele comerciale INCOTERMS 2010; 

 Dreptul de deducere a TVA la import; 

 Amânarea plății TVA în vamă; 

12:00 – 13:00 Prânz  

13:00 – 15:00 Partea III-a 

 Scutirea de TVA la export; 

 Prestări de servicii – reguli generale de impozitare; 

 Refacturări – principalele reguli de impozitare; 

Locație 
Hotel DoubleTree by 
Hilton, Aleea Ștrandului nr. 
9, Oradea, jud. Bihor 
 
Limba 
Română 
  
Participanții vor primi 
materiale de curs.  
  
Sunt incluse masa de prânz 
și gustările. 
 
Înscrieri 
Până la 14 noiembrie 2016, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la:  
Karina Bereczki  
T +40 (736) 886 991 
karinabereczki@kpmg.com 
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15:00 – 15:15 Pauză 

15:15 – 17:30 Partea a IV-a 

 Prestări de servicii către sine – obligația autocolectării TVA; 

 Ajustarea TVA – între teorie și practică; 

 Regularizarea cotei de TVA și a regimului de impozitare; 

 Sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 

Sesiunea a II-a  

08:45 - 09:00 - Înregistrarea participanților 

9:00 – 10:45 Partea I 

 Prezentarea declarației 394 

10:45 – 11:00 Pauză 

11:00 – 12:45 Partea a II-a 

 Elemente noi introduse în cursul anului 2016; 

 Spețe întâlnite în practică cu ocazia inspecțiilor fiscale; 

 Deciziile recente ale Curții Europene de Justiție cu impact în 

materie de TVA; 

 Dezvoltarea ANAF – încotro ne îndreptăm? - posibile puncte de 

interes în perioada următoare; 

 Sesiune de întrebări și răspunsuri. 

12:45 – 13:30 Prânz 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

fiscal:  

 Alin Negrescu, Director, Servicii de Asistență Fiscală – Taxa 

pe valoare adăugată 

 Vlad Foica, Associate Manager, în cadrul departamentului de 

Asistență Fiscală din Timișoara 

 Raluca Radosav, Consultant, în cadrul departamentului de 

Asistență Fiscală din Timișoara 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție 

pentru orice întrebări. 

 

Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților, în 

cazul în care aveți studii de caz care au legătura cu subiectele 

prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului, vă 

rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de e-mail: 

karinabereczki@kpmg.com . 
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