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Uniunea Generală a Industriaşilor din România în parteneriat cu EU PROTOCOL are deosebita plăcere să vă invite să 
participa ţi la următorul program de pregătire: 

 
Seminarul 

Modific ări recente în domeniul TVA 
TVA si impozit pe profit. Noutati si cazuri practice 

12 Octombrie 2013 
Predeal, Hotel Rozmarin 

 
Locaţie Dată curs 

Interval orar 
Perioadă de cazare Termen de înscriere şi plată 

Predeal, hotel Rozmarin 12 Octombrie 2013 
09.00-18.30 

11-12.10.2013 17 Septembrie 2013 

 
Lectori: 

 
1. Expert din conducerea Ministerului Finanţelor Publice. 
 

 

2. Gabriel JINGA, lector în Catedra de Contabilitate, Audit şi Control de Gestiune din cadrul 
ASE Bucureşti, membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, CECCAR şi CAFR. Gabriel Jinga este 
doctor în economie, domeniul contabilitate din 2009, şi are o bogată experienţa practică şi 
pedagogică în domeniul contabil, fiscal şi al calculaţiei costurilor. 

 
Tematica: 
Modific ări recente în domeniul TVA 
 

� Noutăţi introduse prin OG nr. 16/30.07.2013 şi prin OG nr. 28/27.08. 2013 
 
- Implementarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de pâine, grâu şi făină  -  începând cu data de 1 septembrie 2013. 
 
Clarificări privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrările de pâine şi produse de panificaţie, aduse prin Ordinul 
comun MFP nr. 1436/2013 şi  MADR nr. 852/2013 
 
- Extinderea mecanismului taxării inverse pentru:  

- livrările de energie electrică către comercianţi persoane impozabile 
- tranzacţiile cu certificate verzi 

 – începând cu data de 1 septembrie 2013. 
 
- Modificări de ordin tehnic cu privire la: 

- înregistrarea în scopuri de TVA 
- anularea înregistrării 
- reînregistrarea în scopuri de TVA 

 
Alte măsuri implementate în cursul anului 2013: 
 

� Modificări introduse prin OG nr. 8/23.01.2013 şi prin  HG nr. 84/6.03.2013 
o Deducerea TVA pe baza bonurilor fiscale cu valori de până la 100 Euro 
o Modificarea prevederilor privind TVA aferentă construcţiilor demolate 
o Regimul TVA aplicabil bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing reziliate 
o Utilizarea valorii de piaţă ca bază de impozitare a TVA pentru tranzacţiile între părţi afiliate  
o Ajustarea TVA în cazul bunurilor furate  
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o Introducerea obligativităţii depunerii cazierului judiciar al noilor asociaţi/administratori de către persoanele 
înregistrate în ROI 

o Scutirea de TVA pentru acordarea unor drepturi reale asupra bunurilor imobile 
TVA şi impozit pe profit. Noutăţi şi cazuri practice 

I.  IMPOZITUL PE PROFIT 
• Principalele modificări în domeniul impozitului pe profit pentru anul fiscal 2013: 

o Regim diurnă 
o Limitarea deducerii cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor de transport persoane care au cel mult 9 scaune de 

pasageri; 
o Majorare plafon recunoaştere obiecte de inventar 
o Protocol, sponsorizare în 2013; 
o Majorarea deducerii suplimentare, la calculul profitului impozabil, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare; 
o Reglementarea nededucerii, cheltuielilor dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie; 
o Regimul cheltuielilor generate de utilizarea autoturismelor 
o Deducerea pierderilor din creanţe în cazul reorganizărilor judiciare; 

• Prezentarea de cazuri practice privind determinarea impozitului pe profit: 
o Reevaluarea imobilizărilor corporale (plus din reevaluare şi/sau minus din reevaluare); 
o Evidenţierea şi deductibilitatea provizioanelor pentru clienţi incerţi şi pierderilor din creanţe; 
o Alegerea impozitului anticipat: pro şi contra; 
o Cheltuieli sociale şi alte cheltuieli cu deductibilitate limitată; 
o Sfaturi şi trucuri în calculul impozitului pe profit şi completarea declaraţiei 101; 

II.  TAXA PE VALOARE ADAUGAT Ă 
• Principalele modificări în domeniul TVA pentru anul fiscal 2013: 

o Reducerea cotei TVA la 9% pentru anumite categorii de bunuri şi consecinţele acesteia 
o Completări la prevederile privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea înregistrării 
o Noi prevederi privind operaţiunile desfăşurate de contribuabilii declaraţi inactivi şi cei cărora li s-a anulat 

înregistrarea în scopuri de TVA 
o TVA aferent protocol şi sponsorizare; 
o Regimul TVA aferent bunurilor lipsă, degradate, furate 
o Implicaţii TVA pentru tranzacţiile între personae afiliate în anumite situaţii în care este afectată neutralitatea TVA,  
o Prevederi noi referitoare la radierea din ROI 
o Declaraţii speciale obligatorii după scoaterea din evidenţa plătitorilor deTVA 
o Noi operaţiuni pentru care se aplică taxarea inversă conform art. 160 
o Regimul TVA aferent achiziţiei şi  utilizării autoturismelor,  
o Factura electronică, factura simplificată, bonul fiscal 
o Alte prevederi de interes la cererea participanţilor 

III. PREZENTAREA ŞI DEZBATEREA CAZURILOR PRACTICE SOLICITATE DE CURSA NŢI 
Locul de desfăşurare:  Predeal, hotel Rozmarin, Bulevardul Mihail Săulescu 159, 
Predeal, cod poştal 505300. 
Director de Program: Ruxandra LĂCĂTUŞ, telefon/fax 021/599.53.65, mobil 
0722.287.495, ugir@ugir.ro. 
La sfârşitul cursului participanţii vor primi Certificate de Absolvire eliberate de 
UGIR. 
Important: Cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului 
angajat sunt considerate cheltuieli deductibile, conform Codului Fiscal, art. 21, alin. 2, 
lit. h.  
Facilităţi: 
Acces wireless gratuit. 
Acces gratuit la fitness şi saună. 
Acces gratuit sală ping-pong. 
Parcare gratuită în limita locurilor disponibile. 
 
Taxa de participare/persoană: 600 lei Taxa include: Servicii hoteliere (TVA inclus) 

Reduceri la taxa de participare: 
3% - 2 persoane de la aceeaşi societate 
5% - 3 persoane de la aceeaşi societate 
7% - 4 sau mai multe persoane de la 
aceeaşi societate 
 
Persoanele fizice nu achită TVA 
 
Număr maxim de participanţi:  30 
 

- certificat de participare 
- suport de curs 
- prânz 
-primirea pe e-mail a tuturor 
materialelor care sunt dezbătute în 
cadrul şedinţelor comisiei de dialog 
social de la Ministerul Finanţelor 
Publice şi în cadrul căreia UGIR este 
membru cu drepturi depline 
- 2 pauze cu cafea, apă minerală şi plată. 

- cameră single 142 lei/noapte cu mic 
dejun 
- camera dublă 164 lei/noapte cu mic 
dejun 
- cină (bufet suedez) 55 lei/persoană 
 
Prin achitarea camerei duble, beneficiaţi 
de cazare şi mic dejun pentru însoţitor.  

 
Vă rugăm să aveţi la dumneavoastră Codul Fiscal al României. 
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FORMULAR DE ÎNSCIERE  Modific ări recente în domeniul TVA 
TVA şi impozit pe profit. Noutăţi şi cazuri practice 

12 Octombrie 2013, Predeal, hotel Rozmarin 
Modalit ăţi de însciere: 
- tel/fax: 021.599.53.65 
- e-mail: ugir@ugir.ro 
Informa ţii: 
- taxa de participare şi serviciile hoteliere 
solicitate se vor achita către SC EU 
PROTOCOL SRL, printr-un singur OP în 
contul potrivit: 
Banca UNICREDIT-ŢIRIAC, Sucursala 
Titulescu, COD IBAN RO 21 BACX 0000 
0002 1047 5001 
TREZORERIE SECTOR 5, COD IBAN RO 
05 TREZ 7055 069X XX00 5391  
Cod Fiscal RO 23581360 
- factura fiscală va fi emisă de SC EU 
PROTOCOL SRL şi înmânată 
participanţilor în ziua de seminar 
 - participarea la seminar nu este 
condiţionată de contractarea serviciilor 
hoteliere 
- taxa de participare nu include serviciile 
hoteliere 
- reducerile se aplică exclusiv la taxa de 
participare 
Pentru buna desfăşurare a conferinţei 
locurile sunt limitate. După trimiterea 
formularului de înscriere, vă rugăm să 
aşteptaţi primirea facturii proforme 
pentru a vă asigura de existenţa locurilor 
disponibile. Locul dumnea- voastră este 
garantat în momentul transmiterii copiei 
ordinului de plată vizat de banca 
dumneavoastră. 
Neaplicarea de către dumneavoastră a 
discounturilor nu presupune aplicarea lor de 
către SC EU PROTOCOL SRL. Nu se mai 
aplică discounturi după efectuarea înscrierii. 
SC EU PROTOCOL SRL îşi rezervă dreptul 
de a schimba sau anula orice parte a 
programelor publicate, urmare a unor 
situaţii neprevăzute sau ce nu pot fi 
controlate de către aceasta. 
SC EU PROTOCOL SRL nu îşi asumă 
obligaţia de a face despăgubiri datorate 
schimbărilor în programele sale, în ceea ce 
priveşte perioadele de desfăşurare, 
conţinutul, lectorii sau locurile de 
desfăşurare. În asemenea situaţii, SC EU 
PROTOCOL SRL nu este răspunzătoare de 
eventualele daune provocate participanţilor 
înscrişi, indiferent de natura daunelor. 
Condiţii de anulare a înscrierii 
- anulare în 17.09.2013, comision 0 
- anulare după 17.09.2013, comision 100% 
- dacă anularea are loc după data de 
17.09.2013, suma achitată nu se restituie, 
dar puteţi trimite înlocuitor 
Prezentul formular de înscriere şi 
programul de seminar ţin loc de contract 
între păr ţi. 

DIRECTOR 
GENERAL 
Ruxandra LĂCĂTUŞ 

  

  
Termen limită pentru înscriere şi plată 17 Septembrie 2013 

 
PARTICIPANT 
Nume __________________________________________________________ 

Prenume ________________________________________________________ 

Funcţia__________________________________________________________ 

Telefon mobil ____________________________________________________ 

Doresc să stau în cameră cu _________________________________________ 

Vă rugăm bifaţi: 

Single  
Tip cameră 

Dublă   
1 (11-12.10.2013)  

Nr. nopţi 
2 (11-13.10.2013)  

 Dată intrare (cazare) la hotel  
 Cină pentru participant în data de 

11.10.2013 
 

 Cină pentru participant în data de 
12.10.2013 

 

 Prânz pentru însoţitor în data de 
12.10.2013 

 

 Cină pentru însoţitor în data de 
12.10.2013 

 

 Doresc cazare şi 12-13.10.2013  
 
 
DATE DE FACTURARE 
Denumire companie_________________________________________________ 

C.U.I.____________________________________ Atribut fiscal_____________ 

Nr. Reg. Com._____________________________________________________ 

Telefon___________________________Fax_____________________________ 

E-mail___________________________________________________________ 

Adresă___________________________________________________________ 

CONT___________________________________________________________ 

BANCĂ__________________________________________________________ 

Sucursala_________________________________________________________ 
 
Data___________________________________ 

 

Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere 

 

Numele şi prenumele persoanei care semnează acest Formular: 

_______________________________________________________________ 

Semnătura şi ştampila____________________________________ 
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ANEXĂ LA FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 

pentru alţi participan ţi din cadrul aceleiaşi companii 

Denumire companiei ___________________________________________________________ 

Nume __________________________________________________________ 

Prenume ________________________________________________________ 

Funcţia__________________________________________________________ 

Telefon mobil ____________________________________________________ 

Doresc să stau în cameră cu _________________________________________ 

Vă rugăm bifaţi: 

Single  
Tip cameră 

Dublă   
1 (11-12.10.2013)  

Nr. nopţi 
2 (11-13.10.2013)  

 Dată intrare (cazare) la hotel  
 Cină pentru participant în 

data de 11.10.2013 
 

 Cină pentru participant în 
data de 12.10.2013 

 

 Prânz pentru însoţitor în data 
de 12.10.2013 

 

 Cină pentru însoţitor în data 
de 12.10.2013 

 

 Doresc cazare şi 12-13.10.2013  
 

Nume __________________________________________________________ 

Prenume ________________________________________________________ 

Funcţia__________________________________________________________ 

Telefon mobil ____________________________________________________ 

Doresc să stau în cameră cu _________________________________________ 

Vă rugăm bifaţi: 

Single  
Tip cameră 

Dublă   
1 (11-12.10.2013)  

Nr. nopţi 
2 (11-13.10.2013)  

 Dată intrare 
(cazare) la hotel 

 

 Cină pentru 
participant în 
data de 
11.10.2013 

 

 Cină pentru 
participant în 
data de 
12.10.2013 

 

 Prânz pentru 
însoţitor în data 
de 12.10.2013 

 

 Cină pentru 
însoţitor în data 
de 12.10.2013 

 

 Doresc cazare şi 
12-13.10.2013 

 

Data___________________________________ 

Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere. 

Semnătura şi ştampila____________________________________ 


