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Plata defalcată a TVA abordată 
dintr-o perspectivă practică 

  

Sumar 

Cum toate schimbările majore în ceea ce privește taxa pe valoarea 

adăugată au apărut pe timpul verii, autoritățile fiscale nu au ezitat nici 

de data aceasta să surprindă persoanele impozabile prin instituirea 

mecanismului de plată defalcată a TVA. 

Cu toate că aceste măsuri vor fi aplicabile opțional începând cu data de 

1 octombrie 2017 și, în mod obligatoriu, începând cu 1 ianuarie 2018 

ținând cont de modificările majore pe care le aduc, considerăm că este 

esențială înțelegerea și însușire noilor reguli din timp.  

Prezentarea se va concentra pe aspectele practice privind funcționarea 

mecanismului de plăți defalcate de TVA, cuprinzând aspecte legate de: 

efectuarea plăților, debitarea/creditarea conturilor de TVA, restricții 

privind utilizarea sumelor acumulate în acest cont, facilități, contravenții, 

aplicarea opțională, etc. 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, 

contabil şi fiscal. 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

contabil și fiscal: 
   

• Alin Negrescu, Director, Servicii de Asistență Fiscală – Impozite 

Indirecte 

• Vlad Foica, Associate Manager, în cadrul departamentului de 

Asistență Fiscală din Timișoara 

 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră şi vă stăm la 

dispoziţie pentru orice întrebări în acest sens. 

 

Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru 

dumneavoastră, avem rugămintea să ne transmiteți la momentul 

înscrierii (adragut@kpmg.com) și o listă a problemelor practice pe care 

doriți sa le includem în dezbatere. 
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Loc 

Hotel Savoy Timișoara, 
Splaiul Tudor Vladimirescu 
nr. 2, Timișoara, jud. Timiș 

Limba 
Română 

Înscrieri 
Până la 19 septembrie 
2017, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 
 

Alexandra Drăguț  
T: +40 (756) 068 199 
F: +40 (256) 499 361 
E: adragut@kpmg.com  
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Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la comunicările KPMG, vă rugam 

apăsați aici.  
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