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SEMINAR DE TVA 
DREPTUL DE DEDUCERE A TVA 

 NOI REGLEMENTĂRI PENTRU 2018 & 2019 
LECTOR: MARIANA VIZOLI  

 
 

  

CE VETI AFLA 
In cadrul acestui curs va fi prezentat pe larg un subiect foarte actual pentru profesionistii din domeniul TVA: 
Dreptul de deducere a TVA! Subiectul va fi prezentat din perspectiva reglementarilor legislative, a 
jurisprudentei CJUE, si mai ales din punct de vedere practic, cu multe exemple concrete. 

In cealalta sectiune din cadrul acestui seminar va fi abordat subiectul noutatilor in domeniul TVA, acolo unde in 
practica apar spete si probleme dificile chiar si pentru profesionistii bine documentati. 

Desigur nu va lipsi nici sesiunea de intrebari si raspunsuri unde veti putea pune intrebarile dumneavoastra din 
toata sfera TVA, cu siguranta unui raspuns corect si prompt, avand sprijinul celui mai bun profesionist in 
domeniul TVA! 

TEMATICA 

1. Dreptul de deducere a TVA  – prevederi legale si jurisprudenta CJUE  
2. Noutati legislative: 

a. De la 1 noiembrie 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; 

b. De la 1 ianuarie 2019:  

i. transpunerea Directivei 2006/1065 privind regimul fiscal al cupoanelor valorice (vouchere). Diferenta 

fata de prevederile aplicabile in prezent pentru vouchere. 

ii. extinderea cotei reduse de TVA de 9% pentru serviciile de canalizare. 

3. Sesiune de intrebari si raspunsuri 

DESPRE LECTOR 

A avut o cariera de 18 ani in cadrul Ministerului Finantelor Publice, unde a detinut mai multe functii, printre 
care director, director general adjunct, director general al Directiei generale de legislatie Cod fiscal si 
reglementari vamale si secretar de stat pe probleme de fiscalitate. 

In perioada respectiva a facut parte din grupurile de lucru organizate pentru asimilarea aquis-ului comunitar in 
legislatia nationala. A coordonat elaborarea Documentului de pozitie a Romaniei – Fiscalitate – TVA, necesar 
pentru aderarea la UE. 

Ulterior a coordonat modificarea Codului fiscal pentru a transpune directivele in domeniul TVA la data Aderarii 
in cadrul unui proiect PHARE, unde au participat specialisti de renume in domeniul TVA din Belgia. 

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

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

Oportunitatea de a avea acces la informatie corecta si de ultima ora! 
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A sustinut numeroase conferinte si seminarii pe probleme de fiscalitate atat pentru instruirea inspectorilor 
fiscali din ANAF cat si cu reprezentanti ai mediului de afaceri, organizate de Camera Consultantilor Fiscali, 
CECCAR, Camera de Comert si Industrie, alti organizatori de evenimente/formare profesionala. 

A fost membra in Comisia Fiscala Centrala din cadrul Ministerului Finantelor Publice si reprezentant al Romaniei 
la Comitetul fiscal al UE in perioada 2005-2016 . 

In prezent este consultant fiscal independent, colaborator cu firma Soter&Partners, membru in Consiliul 
Superior al Camerei Consultantilor Fiscali, fiind implicata in activitatea de consultanta fiscala, sustinerea de 
seminarii si conferinte pe probleme de fiscalitate. 

Reprezinta Camera Consultantilor Fiscali la sedintele CFE (Confederatia Fiscala Europeana), unde se dezbat, 
printre altele, proiectele de directive elaborate de Comisia Europeana si se analizeaza modul de aplicare a 
deciziilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene. 

ORGANIZARE 

 Program:  Vineri , 23 noiembrie, 900 – 1400 
 Taxa instruire: 590 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 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

  TVA – 23 noiembrie 2018, BUCURESTI 

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: 

MODALITATE DE PLATA 
Plata se face in favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest, HJ 79/1995, Cod fiscal RO7806097, IBAN: 
RO75 WBAN 0099 1V064 965R O01, deschis la Intesa Sanpaolo, Agentia Victoriei. 
Fisa de prezentare a programului impreuna cu prezentul Formular de Inscriere 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: ……........................... 


