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Descrierea cursului

 In urma succesului si aprecierilor primite

dupa primele doua editii, World Trade

Institute Bucharest (WTIB) in colaborare

cu Dna Mariana VIZOLI organizeaza cea

de-a treia sesiune a Academiei de TVA.

 La momentul actual, Dna Mariana VIZOLI

este cel mai bun specialist din Romania

pe legislatia TVA, dedicandu-si intreaga

cariera specializarii in acest domeniu.

 Acest curs complex este destinat

economistilor cu experienta in domeniul

TVA, iar abordarea va fi graduala.

 Sunt 10 module – de regula cate un

modul la fiecare saptamana, cu cate o

tematica specifica; pot fi urmate si

separat in functie de tematica de interes.
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 Veti beneficia de un suport de curs

complex cu aproximativ 800 de slide-

uri de prezentare, atent pregatit si cu

foarte multe exemple practice pe

parcursul modulelor.

 Pentru cei care nu pot fi prezenti fizic din 

diverse motive, exista posibilitatea de a 

urmari acest curs si on-line video live la 

orele anuntate in program sau chiar

ulterior, pe baza inregistrarilor.

 La sfarsitul cursului veti primi o diploma 

semnata de Dna Mariana VIZOLI si de 

catre reprezentantii WTIB.



Programul pe module

 Locatie: World Trade Center Bucuresti

 Cursurile vor avea loc in intervalul orar 9:00 – 14:00, cu 

welcome coffee si o pauza de cafea

 Pentru cei ce nu au posibilitatea de a participa fizic la

acest curs, pentru toate modulele va exista

posibilitatea de a fi urmarite si online live video. In

urma inscrierii veti primi toate detaliile necesare.

 De asemenea exista si posibilitatea de a urmari

inregistrarea video insotita de suportul de curs si

ulterior.
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 5 aprilie 2019, vineri – Modulul 1

 12 aprilie 2019, vineri – Modulul 2

 19 aprilie 2019, vineri – Modulul 3

 10 mai 2019, vineri – Modulul 4

 17 mai 2019, vineri – Modulul 5

 31 mai 2019, vineri – Modulul 6

 7 iunie 2019, vineri – Modulul 7

 14 iunie 2019, vineri – Modulul 8

 21 iunie 2019, vineri – Modulul 9

 28 iunie 2019, vineri – Modulul 10
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Modulul Data Tematica

Modulul 1 5 aprilie 2019, vineri

Noțiuni de bază: operațiuni impozabile, persoane impozabile, 

activitate economică, metodologie de analiză a operațiunilor

impozabile

Modulul 2 12 aprilie 2019, vineri Locul operațiunilor impozabile (partea I)

Modulul 3 19 aprilie 2019, vineri Locul operațiunilor impozabile (partea a-II-a)

Modulul 4 10 mai 2019, vineri
Fapt generator, exigibilitate, baza impozabilă, cheltuieli accesorii, 

structura de comisionar, ajustarea bazei impozabile a TVA

Modulul 5 17 mai 2019, vineri
Cursul de schimb, cotele de TVA, scutiri fără drept de deducere

(introducere) 
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Modulul Data Tematica

Modulul 6 31 mai 2019, vineri
Scutiri fără drept de deducere - operațiuni imobiliare - ajustări de TVA 

pentru bunuri de capital 

Modulul 7 7 iunie 2019, vineri Scutiri de TVA cu drept de deducere. Dreptul de deducere a TVA 

Modulul 8 14 iunie 2019, vineri
Limitări ale dreptului de deducere, prorata, deducerea prin decont, 

rambursări de TVA 

Modulul 9 21 iunie 2019, vineri Regimuri speciale de TVA 

Modulul 10 28 iunie 2019, vineri
Înregistrarea în scop de TVA/anularea codului/consecințe. 

Facturarea, asocieri în participațiune, taxarea inversă, alte obligații



Despre lector

 A avut o carieră de 18 ani în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, unde a îndeplinit mai multe funcții, printre care director, 
director general adjunct, director general al Direcției generale de legislație Cod fiscal și reglementări vamale și secretar de 
stat pe probleme de fiscalitate.

 În perioada respectivă a făcut parte din  grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar în legislația 
națională. A coordonat elaborarea Documentului de poziție a României – Fiscalitate –TVA, necesar pentru aderarea la UE.

 Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele în domeniul TVA la data Aderării în cadrul 
unui proiect finanțat din fonduri PHARE, la care au participat specialiști de renume în domeniul TVA din Belgia.

 A coordonat procesul de rescriere a noului Cod fiscal și a tuturor actelor normative date în aplicarea Codului fiscal – Titlul VII 
-TVA: norme metodologice, ordine ale ministrului finanțelor publice.

 A susținut numeroase conferințe si seminarii pe probleme de fiscalitate atât pentru instruirea inspectorilor fiscali din ANAF cât 
și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultanților Fiscali, CECCAR, Camera de Comerț și 
Industrie, WTIB, alți organizatori de evenimente/formare profesională. 

 A fost membră în Comisia Fiscală Centrală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și reprezentant al României la Comitetul 
fiscal al UE în perioada 2005-2016 .

 În prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru în Consiliul Superior al Camerei
Consultanților Fiscali, fiind implicată în activitatea de consultanță fiscală, susținerea de seminarii și conferințe pe probleme
de fiscalitate. 

 Reprezintă Camera Consultanților Fiscali la ședințele CFE (Confederația Fiscală Europeană), unde se dezabat printre altele,  
proiectele de directive elaborate de Comisia Europeană și se analizează modul de aplicare a deciziilor Curții de Justiție a 
Uniunii Europene.
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Ce spun participantii si cei care o cunosc?

 “Cursul doamnei Vizoli a fost pentru mine o deslusire a Codului Fiscal, o traducere pe 
intelesul profesionistului a unor exprimari alambicate, care ar fi putut lasa loc la 
interpretari. Participarea la curs mi-a dat incredere sa studiez jurisprudenta
comunitara in materie de TVA si incredere sa emit pareri clare despre Titlul de TVA.”

 "Mariana Vizoli este adeptul moderatiei, a legii clare care sa nu poata da nastere la 
abuz. Ea intelege ca pozitia contribuabilului este mult mai slaba si ca trebuie protejat
....“

 "Din punctul meu de vedere este printre cei mai mari cunoscatori in materie de 
TVA. Nu degeaba i se spune «Mama TVA» “

 "Daca capitolul de TVA este in mod evident cel mai bine structurat din Codul Fiscal, 
lucrul acesta i se datoreaza in cea mare parte!“
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Participare in sala

Tarif pachet complet (10 module): 

5900 lei + TVA (14% reducere)

Tarif/modul(e) individual(e): 690 lei + TVA

Participare on-line video live

Tarif pachet complet (10 module): 

3500 lei + TVA (40% reducere)

Tarif/modul separat: 390 lei + TVA

8Inscriere si tarife

• 3% - 2 persoane;  5% - 3 persoane;  7% - peste 4 persoaneDiscount-uri suplimentare

http://www.wtib.ro/cursuri-seminarii/Academia_de_TVA3
Pagina evenimentului

(inclusiv inscriere online)



Contact si Informatii suplimentare:

Email:

wtib@wtib.ro

Telefon: 
021.202.44.09

0724.413.568

Program de 
lucru: 

9:00 – 17:00

Website: 
www.wtib.ro
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