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NOUTĂȚI ÎN LEGISLAȚIA TVA 
SUBIECTE ACTUALE DE MAXIM INTERES ÎN SFERA TVA 

LECTOR: MARIANA VIZOLI 

WORLD TRADE CENTER BUCURESTI / ONLINE - SIMULTAN 

30 IULIE 2020 

CE VETI AFLA 

Va propunem un seminar ce se va desfasura atat ONLINE cat si cu prezenta fizica in sala - cu respectarea tuturor 
normelor legale in vigoare. 

Va fi un seminar interactiv, de prezentare si interpretare a tuturor noutatilor legislative recente si a normelor 
metodologice de aplicare a reglementarilor in domeniul TVA. 

Veti avea posibilitatea de a pune intrebari si prezenta spre dezbatere spete concrete legate de tematica TVA, 
indiferent daca se incadreaza sau nu in tematica de mai jos. Astfel, veti intra in direct cu doamna Mariana 
VIZOLI si fiecare participant va putea interveni in timpul prezentarii dar si la sfarsitul acesteia cu intrebari. 

Prin experienta seminariilor trecute sustinute de Dna Mariana VIZOLI, dar si satisfactiei participantilor, va putem 
garanta un raspuns la toate intrebarile dumneavoastra! 

De asemenea veti beneficia si de o prezentare in format electronic a acestui seminar. 

Veti primi raspuns la toate intrebarile dumneavoastra din sfera TVA!!!  

TEMATICA 

1. Operațiunile intracomunitare după implementarea remediilor rapide și perioade tranzitorii: 
Efectele remediilor rapide asupra operațiunilor intracomunitare și data de la care se aplică remediile 
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; 
 Modificarea unor condiții de aplicare a scutirii pentru livrarea intracomunitară de bunuri 
 Aplicarea Regulamentului 2018/1910 cu privire la justificarea de către furnizori a transportului 

intracomunitar de bunuri: condiții în care se aplică/situații în care nu se aplică; 
Remediile rapide vor fi explicate prin aplicații practice a operațiunilor care vor fi afectate, în special 
pentru justificarea transporturilor și pentru livrările în lanț. 

2. Modificarea OMFP 103/2016 prin OMFP 2148/2020, cu implicații majore în domeniul: 
 Exporturilor (reglementări privind persoanele care beneficiaza de scutire la exportul de bunuri in 

functie de calitatea de exportator din punct de vedere vamal); 
 Scutirilor pentru transporturile de bunuri legate de exportul bunurilor și a altor servicii legate de 

export [cine beneficiaza de scutirea de TVA pentru servicii legate de exportul bunurilor 
(transporturi, accesorii transportului, s.a.) in lumina jurispudentei CJUE in cauza C-288/16 LC - 
afectează în general transportatorii de bunuri, dar și alte categorii de prestatori de servicii]; 

Oportunitatea de a avea acces facil la informatie corecta 
si din cea mai buna sursa! 
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 Justificarea transportului bunurilor pentru furnizorii care realizează livări intracomunitare de 
bunuri (când se aplică Regulamentul UE 2018/1912, când se aplică legislația națională; ce 
documente noi prevede OMFP 103/2016 atunci când nu se poate aplica Regulamentul 
2018/1912). 

3. Analiza cauzelor CJUE C-146/19 sct-  ajustarea TVA în cazul falimentului beneficiarului, C-295/17 MEO 
și C43/19 VODAFONE – despăgubiri pentru încetarea cotractului; 

4. Modificări legislative semnificative 2019-2020; 
5. Alte subiecte propuse de participanti; 
6. Sesiune de intrebari si raspunsuri privind TVA. 

ORGANIZARE 

 Program: Joi, 30 iulie 2020, 0900 – 1400 

 Taxa instruire: 490 lei plus TVA pentru participare cu prezenta fizica in sala  
  390 lei plus TVA pentru participare ONLINE 
  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 – 30 iulie 2020, DUAL 

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: ……........................... 


