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NOILE REGULI DE TVA ÎN COMERȚUL 

ELECTRONIC DE LA 1 IULIE 2021 

LECTOR: MARIANA VIZOLI 

HOTEL SULINA INTERNATIONAL, MAMAIA 

SEMINAR CLASIC 

2 IULIE 2021 

 

Regulile fiscale pentru comertul electronic se modifica major de la 1 iulie 2021. Aceste modificari sunt 

legate de o reforma legislativa europeana care va avea impact substantial asupra tuturor companiilor 

care vand online servicii si marfuri (atat intracomunitare, cat si importate) pe teritoriul Uniunii 

Europene. 

Incepand cu 1 iulie 2021 se transpun in Titlul VI – TVA al Codului Fiscal urmatoarele directive: 

- Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE 

si a Directivei 2009/132/CE in ceea ce priveste anumite obligatii privind taxa pe valoarea adaugata 

pentru prestarile de servicii si vanzarile de bunuri la distanta; 

- Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE 

in ceea ce priveste dispozitiile referitoare la vanzarile de bunuri la distanta si anumite livrari interne 

de bunuri. 

In aplicarea cestor directive a fost elaborat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/2026 al 

Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 

282/2011 in ceea ce priveste livrarile de bunuri sau prestarile de servicii facilitate de interfete 

electronice si regimurile speciale pentru persoanele impozabile care presteaza servicii catre persoane 

neimpozabile, efectueaza vanzari de bunuri la distanta si anumite livrari interne de bunuri. 

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. 

 

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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TEMATICA 

In cadrul acestui seminar vor fi prezentate pe larg toate modificarile ce survin ca urmare a transpunerii 

acestor directive, dintre care va prezentam doar o scurta sinteza a acestora: 

 implementarea ghiseului unic (One Stop Shop - OSS) pentru serviciile prestate catre persoane 

neimpozabile, pentru care se datoreaza TVA in alte state membre; 

 actualele regimuri speciale prevazute de art 314 si 315 din Codul fiscal pentru servicii 

electronice, de telecomunicatii si de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane 

neimpozabile, vor fi modificate corespunzator noilor prevederi; 

 implementarea notiunii de vanzari intracomunitare la distanta, cu modificari ale locului livrarii 

si eliminarea actualelor plafoane aplicate de statele membre; aplicarea ghiseului unic pentru 

plata TVA intr-un singur stat membru (OSS); 

 implementarea notiunii de vanzare la distanta de bunuri importate, asociata cu mecanismul 

ghiseului unic pentru plata TVA intr-un singur stat membru (One Stop Shop – IOSS), pentru 

bunurile cu valoarea redusa livrate catre persoane neimpozabile; 

 regimul special pentru declararea si plata TVA la import pentru bunurile de mica valoare livrate 

catre persoane neimpozabile, atunci cand nu se utilizeaza ghiseul unic (IOSS); 

 prevederi noi referitoare la interfetele electronice care faciliteaza livrarea/importul unor 

bunuri; cum sunt ele tratate, ce rol joaca, cum trebuie sa se inregistreze, ce obligatii au. 

ORGANIZARE 

 Program:  vineri, 2 iulie 2021: 09:30 – 14:00 

 Taxa instruire:  550 Lei plus TVA 

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

SERVICII HOTELIERE (OPŢIONAL):   HOTEL SULINA INTERNATIONAL, (1 – 4 IULIE 2021) 

Cazare SG (3 nopti) + pensiune completa  - 1 legitimaţie masă – 1990 lei (taxe incluse) 

Cazare DB (3 nopti) + pensiune completa – 2 legitimaţii de masă – 2290 lei (taxe incluse) 

Se ofera cazare gratuita pt insotitor (camera in regim DB). Mic dejun inclus pt insotitor. 

Veti primi factura dupa inscriere. 

Fisa de prezentare a programului impreuna cu prezentul Talon 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 

Persoana de contact:  Silvan CONSTANTIN, Telefon: 0724 413 568 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
  2 iulie 2021, TVA, Mariana VIZOLI 

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 (va rugam precizati felul si numarul camerelor): 

 FĂRĂ CAZARE   CU CAZARE  

.....  SG (cu 1 legitimatie de masa)     .....  DB (cu 2 legitimatii de masa) 

 Doresc cazare gratuita pentru insotitor 

Inscrieri:     Mail: wtib@wtib.ro   /  � Fax: (021) 319 12 96 

Silvan Constantin   Mobil: 0724 413 568 / Tel: (021) 319 12 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


