
Dată: 20/12/2016 Durată: 09:00 - 14:30 Oraș: București 

Curs: "Modificările din perspectiva TVA, 
începând cu 1 ianuarie 2017" 
KPMG România are plăcerea să vă invite la conferința dedicată 
schimbărilor iminente în materie de TVA începând cu 1 ianuarie 2017, 
care va avea loc la sediul KPMG din București, în data de 20 decembrie 
2016. 

Tematică: 

Începând cu 1 ianuarie 2017, cota standard de TVA se va modifica încă o 
dată, revenind la 19%, fapt ce va impacta procesul de facturare a 
contribuabililor, uneori ridicând adevărate provocări mai ales în această 
perioadă de tranziție: sfârșitul anului 2016, începutul anului 2017. 

De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2017, declarația 394 ”Declarație 
informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul 
național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA” va intra în vigoare 
în formă completă. 

Cursul va dura o jumătate de zi și va fi structurat pe două părți: 

• prima parte va avea drept obiectiv prezentarea în detaliu a unui
număr de spețe practice în ceea ce privește implicațiile
schimbării de cotă, la diferite prestări de servicii / livrări de
bunuri, concentrându-se pe prevederile aplicabile în funcție de
operațiunile realizate, precum și în funcție de data la care
acestea au loc efectiv.

• cea de-a doua parte se va concentra pe recapitularea noilor
cerințe ale declarației 394 ”Declarație informativă privind
livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, a cărei formă finală
intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017, precum și
exemplificarea completării acestei declarații.

Fiecare participant este rugat să transmită câte o întrebare în legătură cu 
temele de mai sus, întrebare ce va fi discutată în timpul cursului. 

Cui se adresează? 

Menționăm că acest curs se adresează în primul rând persoanelor cu 
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Înscrieri 
Pentru înscrierea a 
minimum 3 
participanți de la 
aceeași societate se 
acordă o reducere de 
10%. 

Participanţii vor primi 
materiale de curs. 

Sunt incluse masa de 
prânz şi pauzele de 
cafea. 

Organizarea cursului 
este condiţionată de 
înregistrarea unui 
număr minim de 
participanţi. 

Înscrieri 
Până la 17 decembrie 
2016, prin confirmare 
telefonică sau prin 
email la: 

Ana Maria David 
T:+40 (751) 222 725
F +40 (372) 377 700 
E:anadavid@kpmg.com 
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atribuții în întocmirea și revizuirea declarațiilor de TVA, însă și 
persoanelor cu atribuții de conducere în departamentele financiar-
contabile (de exemplu CFO, departamentul financiar, de controlling sau 
contabilitate), din cadrul societăților care fac parte din grupuri românești 
sau multinaționale, din orice industrie. Acest curs este în același timp o 
oportunitate de a schimba idei și experiențe cu restul participanților. 
 
Agendă: 
 
08:30 – 9:00: Înscrierea participanților 
 
09:00– 11:00: Noua cotă de TVA – 19%: 

• Prezentarea prevederilor legislative în ceea ce privește faptul 
generator și exigibilitatea TVA, precum și prevederile aplicabile 
în cazul schimbării de cotă. 

• Studii de caz privind modificarea cotei aplicabile diferitelor 
tranzacții efectuate de contribuabili. 

• Analiza punctuală a spețelor prezentate de audiență.  

11:00 – 11:15: Pauză 
 
10:15 – 13:00: Declarația D394: 

• Prezentarea declarației 394. 

• Modificări aduse formularului. 

• Exemplificarea completării declarației. 

13:00 Prânz 

Sesiune de întrebări și răspunsuri 
 
Instructori: 

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în domeniul 
fiscal:  

• Ramona Jurubiță, Partener, Liderul Departamentelor Juridic și 
Fiscal 

• Zoican Vladimir, Manager, Departamentul Asistență Fiscală – 
Impozite Indirecte 

• 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: anadavid@kpmg.com 
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