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SEMINAR DE FISCALITATE 
REGLEMENTĂRI ACTUALE PENTRU 2018  

ȘI PERSPECTIVE PENTRU 2019 

LECTORI: MARIANA VIZOLI ● CRISTIAN RADULESCU 

 
 

In cadrul acestui seminar interactiv de fiscalitate va avea loc prezentarea ultimelor modificari aplicabile in anul 
2018 in domeniul TVA, impozit pe venit, contributii sociale obligatorii, impozit pe profit, impozit nerezidenti, 
PFA, impozitul specific unor activitati, microintreprinderi, preturi de transfer si impozite si taxe locale etc., dar 
si perspectivele deja anuntate pentru inceputul anului 2019. 
Vor fi prezentate inclusiv modificarile aduse Legii nr. 163/2018, dintre care amintim: repartizarea trimestriala 
a profitului catre actionari sau asociati in anumite conditii. 
De asemenea recent a fost adoptata OUG prin care TVA-ul in turism si activitati conexe se reduce de la 5% la 
9%, incepand cu 1 noiembrie 2018. Veti afla totul despre aceasta masura! 

Pe langa aceste subiecte de ultima ora, dumneavoastra puteti solicita, pe baza unui chestionar transmis 
anterior, si alte subiecte specifice activitatii dumneavoastra si care se pot incadra in tematica generala. 

Desigur nu va lipsi nici sesiunea de intrebari si raspunsuri la finalul fiecarui modul, in cadrul careia va vor fi 
lamurite toate aspectele asupra carora veti mai avea intrebari. 

Va garantam raspunsul din partea lectorilor la toate nelamuririle dumneavoastra legate de Codul Fiscal si de 
normele de aplicare ale acestuia! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat! 

MMOODDUULLUULL  II  ––  TTVVAA  ––  MMAARRIIAANNAA  VVIIZZOOLLII  

Prezentarea de la inceput este structurata in 3 teme distincte in ceea ce priveste TVA, astfel: 
1. Trecerea in revista a modificarilor legislative: 

 1 nov. 2018 - reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru cazarea la hoteluri, restaurante,  
facilitati sportive balciuri si alte parcuri de distractie -  masuri aplicabile pe perioada de tranzitie. 
Problematica alimentelor servite take away. 

 De la 1 ianuarie 2019: transpunerea Directivei 2006/1065 privind regimul fiscal al cupoanelor 
valorice (vouchere). Diferenta fata de prevederile aplicabile in prezent pentru vouchere; extinderea 
cotei reduse de TVA de 9% pentru serviciile de canalizare 

2. Directa aplicabilitate a jurisprudenței Curtii de Justitie a UE; 
3. Subiecte de interes privind tratamentul TVA in urmatoarele cazuri: 

 Anularea codului de TVA: jurisprudenta CJUE (Curtea de Justiție a UE) vs legislatia nationala; 
 Jurisprudenta CJUE (Curtea de Justiție a UE) avansuri: cand poate fi dedusa TVA daca nu se restituie 

un avans achitat; 
 Daune interese sau alte sume percepute pentru nerespectarea contractelor/exemple de bune 

practici; 
 Despagubiri acordate pentru lipsa din gestiune, inclusiv pe timpul transportului – baza legala - 

consecinte: ajustare vs  autolivrare;  
  Achizitia intracomunitara de mijloace de transport - aplicatii practice 

4. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA. 

In ATT : D-lui Director Economic, Dir. Financiar, Contabil Sef; Invitati din 
cadrul departamentului financiar si contabilitate 

Oportunitatea de a avea acces la informaţie corectă şi de ultimă oră! 
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MMOODDUULLUULL  IIII  ––  FFIISSCCAALLIITTAATTEE  ––  CCRRIISSTTIIAANN  RRAADDUULLEESSCCUU  
I. Modificari recente de interes ale Codului Fiscal, care se refera in principal la: 

a. Noile norme de aplicare ale Codului Fiscal publicate in Monitorul Oficial nr. 442 din 25.05.2018 (HG nr. 
354/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016: Transpunerea Directivei pentru 
impozitarea profiturilor in tara in care se realizeaza, modificari impozit specific, categorii extinse de 
scutiri la impozitul pe venitul din salarii, procedurile pe care le vor urma persoanele fizice ce realizeaza 
venituri din activitati sportive, venituri din activitati independente, venituri din drepturi de autor, 
modificari la contributia asiguratorie pentru munca, exemple de aplicare a conventiilor de evitare a 
dublei impuneri si de realizare a creditului fiscal, modificari substantiale la conditiile de autorizare 
pentru accize. 

b. Noutati aduse de noua declaratie unica, ce va fi explicata in detaliu; 
c. Modificari in sfera impozitului pentru IMM – Una dintre principalele modificari aduse de recenta 

Ordontanta de Urgenta este introducerea plafonului de 1.000.000 euro sub care firmele pot sa opteze 
in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe profit, in anumite conditii; 

d. Simplificarea procedurii de rambursare a taxelor de mediu; 
e. Modificari in sfera impozitului pe profit: cheltuieli privind stocurile degradate, valoarea creantelor 

instrainate, Transpunerea Directivei UE 2016/1164 (Anti-Tax Avoidance – ATAD: limitarea deductibilitatii 
dobanzii, impozitarea la iesire/Exit-TAX), Reguli privind societatiile straine controlate “CFC rules”, facilitati 
fiscale – R&D, Scutirea de impozit a profitului reinvestit, Cheltuieli cu serviciile, Cheltuieli nedeductibile; 

f. Noi limite la deductibilitatea cheltuielililor cu dobanda; 
g. Schimbarea regimului fiscal pentru dividende; 
h. Reglementari contribuabili inactivi / cod TVA anulat; 
i. Modificari in sfera impozitului pe venit; 
j. Trecerea contributiilor de la angajator la angajat si reducerea acestora – ultima varianta in vigoare; 
k. Noi cote de contributii pentru cei care desfasoara activitati independente; 
l. Reducerea impozitului pe venitul din salarii de la 16% la 10%; 
m. Modificarea deducerilor personale; 
n. Impozitul specific unor activitati; 
o. Preturi de transfer; 
p. Extinderea confiscarii si asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune; 
q. Modificari in sfera TVA; 
r. Alte masuri fiscale de interes (accize, impozite si taxe locale). 

II. Modificari de interes aduse Codului de Procedura Fiscala prin OG 30/2017 
III. Sesiune de intrebari si raspunsuri 

ORGANIZARE 

 Program: sambata, 0900 – 1330; 1500 – 1930 

 Taxa instruire: 980 Lei plus TVA – Se elibereaza adeverinta CAFR/ACCA 

 Discounturi: 3% - 2 persoane;  5% - 3 persoane;  7% - peste 4 persoane 

 Inscrieri: Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/  

 Persoana de contact: Silvan CONSTANTIN, Telefon: 0724 413 568 

 SERVICII HOTELIERE:   Hotel International, SINAIA (26 – 28 octombrie 2018) 

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  - 1 legitimatie masa – 1090 lei (TVA & taxe incluse) 

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimatii de masa – 1290 lei (TVA & taxe incluse) 

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (in aceeasi camera cu participantul). Mic dejun inclus. 

De asemenea se poate oferi suplimentarea noptilor de cazare. Pentru detalii, contactati organizatorii. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

   26-28 octombrie 2018, Hotel International, SINAIA 

NUME: 

- 

- 

- 

- 

PRENUME:  

- 

- 

- 

- 

FUNCTIA : 

- 

- 

- 

- 

COMPANIA  DOMENIUL DE 
ACTIVITATE 

 

Nr. Reg Comertului:  CONT BANCAR IBAN: 

COD FISCAL/CUI: BANCA: 

ADRESA: ORAS: 
Judet//Sector: 

COD POSTAL: 

TELEFON: FAX: EMAIL: 

Optiuni cazare – Hotel International, SINAIA (va rugam completati): 

Felul si numarul camerelor: .....  SG  .....  DB   FARA 

 Doresc cazare gratuita pentru insotitor 

MODALITATE DE PLATA 
Plata se face in favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest; HJ 79/1995, Cod fiscal RO7806097; Cont 
IBAN: RO35 BITR 0044 1006 4965 RO01 deschis la Intesa Sanpaolo, Agentia Mihalache. 
Fisa de prezentare a programului impreuna cu prezentul Talon tine loc de contract de instruire intre parti. 

Pentru inscriere va rugam sa completati formularul de mai sus si sa il trimiteti la : 

Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/ 

 

 

 

 

Data ..................................                                                  Semnatura si stampila ............................ 


