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SEMINAR DE TVA 

 NOILE REGULI DE TVA APLICABILE DE LA 1 IANUARIE 2020 

 SUBIECTE ACTUALE DE MAXIM INTERES ÎN SFERA TVA 

 CEREMONIA DE LANSARE A CĂRȚII “TVA DE LA A LA Z” 

LECTOR & AUTOR: MARIANA VIZOLI  

 
 

  

 

 

Avem deosebita plăcere de a o avea invitată în premieră la Iași pe doamna Mariana VIZOLI, cel 

mai bun specialist la ora actuală în domeniul TVA, ce a avut o carieră de 18 ani în cadrul 
Ministerului Finanțelor Publice, unde a deținut 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. 

De altfel, întreaga carieră a fost dedicată tematicii TVA: 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, 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, etc. 

A susținut de asemenea numeroase prelegeri în cadrul conferințelor, cursurilor și seminariilor 
privind tematica TVA de-a lungul carierei, fiind colaboratoare a World Trade Institute Bucharest 

de peste 15 ani. 

În cadrul acestui eveniment, în intervalul orar 09:00 – 14:00 va avea loc o nouă lansare a cărții 

“TVA de la A la Z”, în cadrul căreia veți putea achiziționa cartea cu autograful doamnei Mariana 
VIZOLI. 

Vă prezentăm mai jos tematica anunțată a evenimentului, cu mențiunea că veți avea posibilitatea 
de a pune întrebări pentru diverse spețe din domeniul TVA, în limita duratei evenimentului. 

 

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! 
 

IAȘI, HOTEL UNIREA 
2 DECEMBRIE 2019 
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TEMATICA 

1. Directiva 2018/1910 (cele trei remedii rapide) care urmează a fi transpusă în Codul fiscal de la 
1 ianuarie 2020. 

2. 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. 

3. 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). 
4. Baza impozabila a TVA – jurisprudenta CJUE referitor la baza impozabila: 
 Cheltuieli accesorii; 
 Plata in numele si in contul altei persoane, structura de comisionar sau refacturarea de 

cheltuieli (cu exemple). 
5. Subiecte de interes privind tratamentul TVA in cazul operatiunilor intracomunitare: 

 Operațiuni triunghiulare; 
 Stabilirea locului prestării serviciilor. 

6. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA. 

ORGANIZARE 

 Program: Luni, 2 decembrie 2019, 1000 – 1500 

 Locatia:  Hotel Unirea, Sala Cuza 

 Taxa instruire: 400 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 

MODALITATE DE PLATA 
Plata se face în favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest, HJ 79/1995, Cod fiscal 
RO7806097, IBAN: RO75 WBAN 0099 1V06 4965 RO01, deschis la Intesa Sanpaolo, Sucursala 

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 pe pagina urmatoare si sa il trimiteti la: 

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

TVA – 2 decembrie 2019, IASI 

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: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ..................................                                                   Semnatura si stampila: ……........................... 


