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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
 
 

Academia de taxe și impozite indirecte este o serie de cursuri dedicate celor care vor să își dezvolte cunoștințele 
în materie de taxe și impozite indirecte: TVA, taxe vamale și comerț internațional, accize și fond de mediu. Cursurile 
se adresează specialiştilor în domeniul financiar-contabil, fiscal, vamal, logistic și/sau juridic care doresc să înveţe 
sau să aprofundeze acest subiect. Cursurile vor avea loc în București. 

Taxa de participare: 
Taxa de participare / modul este de 200 euro / persoană, iar, în caz de neparticipare la cursuri, taxa de participare / 
examen este 200 euro / persoană. Taxa de participare la toate modulele/examenele este 2.300 euro / persoană. 
Prețurile nu includ TVA. 

Taxa de participare se va factura în avans. Se acordă o reducere de 10% pentru achitarea în avans a taxei de 
participare la toate modulele/examenele. Se acordă o reducere de 10% pentru participarea a minimum două persoane 
din cadrul aceleiași companii. Cursurile se organizează în măsura în care există un număr minimum de participanți. 
Taxa include elaborarea şi furnizarea cursului și a suportului de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea. 

După înregistrarea formularului de înscriere, se va emite factura fiscală. Vom emite numai facturi electronice în 

format pdf cu o semnătură electronică avansată atașată. Facturile electronice vă vor fi transmise de la adresa noastră 

de e-mail ro-taxbilling@ro.pwc.com la următoarea adresă de e-mail 

 _______________________________________  

Pentru emiterea facturii, vă rugăm să specificați dacă aveți Purchase Order (PO) number: 

 Da  Nu 
 

Bifați cursul sau cursurile la care doriți să participați. 
Programa Academiei de taxe și impozite indirecte 2020, susținută de PwC, este următoarea: 
 

 Modulul 1 – 04.03.2020 – TVA – Persoana impozabilă, operațiunile impozabile și 

persoana obligată la plata TVA 
 Modulul 2 – 04.03.2020 – TVA – Locul impozitării livrărilor de bunuri și prestărilor de 

servicii 
 Modulul 3 – 25.03.2020 – TVA – Faptul generator, exigibilitatea TVA și obligația de 

facturare 
 Modulul 4 – 25.03.2020 – TVA – Baza de impozitare a TVA, ajustarea acesteia, cursul de 

schimb valutar și cotele de TVA 
 Modulul 5 – 02.04.2020 – TVA – Scutirile de TVA 

 Modulul 6 – 02.04.2020 – TVA – Dreptul de deducere a TVA și ajustarea acestuia 
 Modulul 7 – 09.04.2020 – TVA – Obligația înregistrării în scopuri de TVA și obligațiile 

declarative 
 Modulul 8 – 09.04.2020 – TVA – Măsurile de simplificare locale și transfrontaliere 
 Modulul 9 – 6.05.2020 – TVA – Abuzul de drept și reîncadrarea formei unei 

tranzacții/activități 
 Modulul 10 – 6.05.2020 – Taxe vamale și comerț international 
 Modulul 11 – 19.05.2020 – Taxe vamale și comerț internațional 
 Modulul 12 – 19.05.2020 – Accize 
 Modulul 13 – 10.06.2020 – Fond de mediu 
 Modulul 14 – 10.06.2020 – Inspecții fiscale 
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PARTICIPANŢI (nume, prenume şi funcţie): 

1.    

2.    

3.    

 

COMPANIE:   Adresa:     

Cod fiscal :   Nr. Reg. Comerţului:     

Cont:  Banca:   

PERSOANA DE CONTACT:____________________________________________________________ 

Telefon:  E-mail:   

ÎNSCRIERI:  

Persoana de contact: Camelia Postelnicu  

E-mail:  camelia.postelnicu@pwc.com 
Office: +4 0723 244 340 

 

 

Prezentul formular ţine loc de CONTRACT. 

În cazul în care BENEFICIARUL anulează/renunţă total la serviciile contractate se vor aplica următoarele 
penalităţi: 
- anularea cu 3 zile lucrătoare înainte de ziua seminarului – se va percepe o taxă de penalizare egală cu 50% din 
valoarea Contractului; 
- anularea cu 2 zile lucrătoare înainte de ziua seminarului – se va percepe o taxă de penalizare egală cu 100% 
din valoarea Contractului. 

 

Data ________________                                                                  Semnătura și ștampila __________________                      

 

 

Nota de informare  
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