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NOUL REGIM DE TVA ÎN 2020 
REMEDIILE RAPIDE 

SUBIECTE ACTUALE DE MAXIM INTERES ÎN SFERA TVA 

LECTOR: MARIANA VIZOLI  

CE VETI AFLA 

Veti afla tot ceea ce trebuie sa stiti, si veti putea primi raspuns la intrebarile dumneavoastra referitor 
la urmatoarele modificari foarte importante in domeniul TVA, astfel: 

 in Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020 a aparut Ordonanta Guvernului nr. 6 care, in 
domeniul TVA transpune Directiva 2018/1910, asa numitele remedii rapide, care se refera la: 
simplificari privind stocurile la dispozitia clientului, noi conditii de fond pentru aplicarea scutirilor 
pentru livrarile intracomunitare de bunuri si masuri pentru stabilirea tranzactiei pentru care se aloca 
transportul in cazul livrarilor succesive in UE. Ordonanta a intrat in vigoare luni, 3 februarie 2020. 

 separat de aceasta, este deja in vigoare de la 1 ianuarie 2020 aplicarea directa 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. 

De asemenea veti beneficia si de o prezentare a celor mai importante subiecte din sfera TVA, conform 
tematicii de mai jos. La sfarsitul acestui seminar interactive veti putea pune intrebari punctuale.  

TEMATICA 

1. Ce aplicam de la 1 ianuarie 2020 si actele normative ce reglementeaza fiecare situatie in parte. 

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. Directiva 2018/1910 (cele trei remedii rapide): 

 Simplificarea si armonizarea regulilor pentru structura de stocuri la dispoziția clientului (includ si 

contractele de consignatie); 
 Simplificarea regulilor pentru a asigura securitatea juridica a tranzactiilor in lant; 
 Recunoasterea transmiterii unui cod valid de TVA de catre beneficiar drept conditie de fond pentru 

aplicarea scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri. 

4. Abrogarea OG 23/2017 privind Split TVA de la 1 februarie 2020 prin OUG 78/2019. 
5. Reintrarea in vigoare a art. 324 alin.(4)-(6) Cod Fiscal: Declarațiile 392A, 392B și 393 (OMFP 522/2016)  

6. Modificarile legislative semnificative din 2019: 

 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; 
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 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; 

7. Trecerea in revista a unor decizii ale CJUE 

8. Adresa MFP referitoare la cauza C-295/17, MEO 

9. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA. 

ORGANIZARE 

 Program:  Vineri, 28 februarie 2020, 0900 – 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 – 28 februarie 2020, 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 în favoarea Fundatiei World Trade Institute Bucharest, HJ 79/1995, Cod fiscal 
RO7806097, IBAN: RO75 WBAN 0099 1V06 4965 RO01, 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 : 

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

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


