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NOUTĂŢI ŞI ASPECTE PRACTICE PRIVIND 

LEGISLAŢIA TVA ŞI CONTABILĂ ÎN 2019 

LECTORI: MARIANA VIZOLI & GEORGETA PETRE 

 

 

In cadrul acestui seminar interactiv va avea loc prezentarea in detaliu a ultimelor modificari aplicabile in anul 

2019 in domeniul TVA si Contabilitate. 

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 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 TVA dar si cele 

legate de contabilitate! Un raspuns avizat, rezultat din experienta vasta si studiul aprofundat! 

MMOODDUULLUULL  II  ––  TTVVAA  ––  MMAARRIIAANNAA  VVIIZZOOLLII    

1. Trecerea in revista a modificarilor legislative recente: 

 Legea 60/2019 de transpunerea a Directivei 2016/1065 si a Directivei 2017/2455 - regimul fiscal al 

cupoanelor valorice (vouchere) si modificarea locului prestarii serviciilor furnizate catre persoane 

neimpozabuile pe cale electronica, de telecomunicatii, de radio-TV; 

 OUG 31/14 mai 2019: - noi cote reduse de TVA 5% pentru alimentele bio, traditionale si montane; 

 Legea 30/2019 pentru aprobarea OUG 25/2017: noi cote reduse de 

TVA 5%, modificarea momentului de la care este permisa ajustarea 

bazei de impozitare a TVA in situatii de faliment, modificarea 

conditiilor pentru cota redusa de TVA de 5% pentru livrarea de 

locuinte; 

 OUG 114/2018 - prelungirea perioadei de aplicare a masurilor de 

simplificare din perspectiva TVA; 

 Extinderea cotei de 9% pentru serviciile de canalizare de la 1 ianuarie 

2019 + alte servicii (Legea 13/2019 pentru aprobarea OUG nr. 

89/2018). 

2. Baza impozabila a TVA – jurisprudenta CJUE referitor la baza impozabila: 

 Cheltuieli accesorii; 

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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 Plata in numele si in contul altei persoane, structura de comisionar sau refacturarea de cheltuieli (cu 

exemple). 

3. Subiecte de interes privind tratamentul TVA in cazul operatiunilor intracomunitare: 

 Operațiuni triunghiulare; 

 Stabilirea locului prestării serviciilor. 

4. Directiva 2018/1910 (cele trei remedii rapide) care urmează a fi transpusă în Codul fiscal de la 1 

ianuarie 2020. 

5. Aplicarea directă de la 1 ianuarie 2020 a regulamentului 2018/1912 de modificare a Regulamentului 

282/2011 privind dovada transportului intracomunitar al bunurilor pentru acordarea scutirii de TVA 

pentru livrarea intracomunitară de bunuri. 

6. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA. 

MMOODDUULLUULL  IIII  ––  CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEE  ––  GGEEOORRGGEETTAA  PPEETTRREE  

Seminarul se adreseaza persoanelor care isi desfasoara activitatea in entitati care aplica reglementarile  

contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile 

ulterioare, sau reglementarile contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor 

publice nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor persoane interesate. 

Tematica seminarului: 

1. Prezentarea ultimelor  modificari si completari aduse legislatiei in domeniul contabilitatii.  

2. Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor efectuate de operatorii economici. Cazuri particulare privind 

contabilizarea unor venituri si a unor cheltuieli potrivit reglementarilor contabile aplicabile.  

3. Impactul aplicarii IFRS 15 ”Venituri din contractele cu clientii” asupra unor indicatori prezentati in 

situatiile financiare anuale. 

4. Contabilizarea operatiunilor de leasing la locatar potrivit IFRS 16 ”Contracte de leasing” si a 

reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802/2014, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

5. Raportari  periodice intocmite de entitati 

6. Alte subiecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici. 

Prezentarea va avea caracter interactiv si in functie de interesul participantilor pot fi dezvoltate si alte 

subiecte. 

ORGANIZARE 

 Program:  cazarea de joi sau vineri, in functie de optiunea dvs;  

 Program curs: Vineri, 23 august, 1530 – 1930 ● Sambata, 24 august, 0930 – 1330  

 Taxa instruire: 980 Lei + TVA 

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

 SERVICII HOTELIERE (OPŢIONAL):   Hotel COCOR SPA - Neptun, (22 – 25 august 2019) 

Cazare SG (2 nopti) + pensiune completa  - 1 legitimaţie masă – 890 lei (taxe incluse) 

Cazare DB (2 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1210 lei (taxe incluse) 

Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa – 1 legitimaţie masă – 1310 lei (taxe incluse) 

Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 1790 lei (taxe incluse) 

Optional se pot suplimenta noptile de cazare, contra cost. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

   TVA&CONTA - 22/23 – 25 august 2019, Hotel Cocor SPA, Neptun 

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 Cocor, NEPTUN (va rugam completati): 

Numar nopti cazare:     Cazare 3 nopti;     Cazare 2 nopti; 

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

 Doresc cazare gratuita pentru insotitor 

 
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 / 
 

Persoana de contact: Ileana STAN, 0722 620 817 

 

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


