Oportunitatea de a avea acces facil la informatie corecta
si din cea mai buna sursa!

SEMINAR DE TVA
LOCUL LIVRĂRII DE BUNURI – STABILIREA LOCULUI UNDE SE
VA IMPOZITA LIVRAREA – 14 OCTOMBRIE 2021
LOCUL PRESTĂRII DE SERVICII – STABILIREA LOCULUI UNDE
SE VA IMPOZITA UN SERVICIU – 28 OCTOMBRIE 2021
LECTOR: MARIANA VIZOLI
CE VETI AFLA
Va propunem un pachet de doua seminarii pe teme speciale de TVA ce se va desfasura online dar si in sala.
NOU!!! Acest pachet de 2 seminare vor cuprinde toate modificarile survenite de la 1 iulie 2021!
Vor fi doua seminare interactive de prezentare si interpretare a unor teme foarte solicitate din sfera TVA: locul
livrarii de bunuri si locul prestarii de servicii. Puteti opta pentru ambele teme sau doar pentru una din ele.
Veti avea posibilitatea de a pune intrebari si prezenta spre dezbatere spete concrete legate de tematica TVA de
mai jos, dar si alte spete din sfera TVA pentru care veti avea o sesiune speciala de intrebari si raspunsuri la final.
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 seminarelor 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 acestor seminare.
Veti primi raspuns la toate intrebarile dumneavoastra din sfera TVA!!!

TEMATICA
Modulul 1 – 14 octombrie 2021
Locul livrării de bunuri, respectiv stabilirea locului unde se va impozita livrarea:
 ce este livrarea de bunuri;
 operațiunile asimilate livrării de bunuri cu plată;
 livrarea intracomunitară și nontransferul;
 locul livrării de bunuri;
 faptul generator și exigibiliatea TVA pentru livrările de bunuri.
Modulul 2 – 28 octombrie 2021
Locul prestării de servicii, respectiv stabilirea locului unde se va impozita un serviciu:
 ce este prestarea de servicii;
 operațiunile asimilate prestării de servicii cu plată;
 locul prestării serviciilor;
 faptul generator și exigibiliatea TVA pentru prestările de servicii.
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ORGANIZARE
 Program:

Joi, 14 octombrie 2021, 0930 – 1400 – Modulul 1
Joi, 28 octombrie 2021, 0930 – 1400 – Modulul 2
980 lei plus TVA – ambele module pentru participare ONLINE
590 lei plus TVA / modul pentru participare ONLINE
Se elibereaza adeverinta CAFR/ACCA
3% - 2 persoane; 5% - 3 persoane; 7% - peste 4 persoane

 Taxa instruire:

 Discounturi:
 Persoana de contact:

Silvan CONSTANTIN, Telefon: 0724 413 568

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
TVA – 14 & 28 octombrie 2021, 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:

Optiuni de participare (va rugam sa bifati optiunea dorita) :
 Modulul 1 – 14 octombrie 2021
 ONLINE

sau

 In sala

 Modulul 2 – 28 octombrie 2021
 ONLINE

sau

 In sala

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: ……...........................
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