Dată: 30/06/2016

Durată: 09:00 - 17:30

Oraș: Cluj-Napoca

Seminar acoperit de
abonamentul de
cursuri fiscale

Curs: Aspecte în materie de TVA
abordate dintr-o perspectivă
practică
Acest curs are ca obiectiv prezentarea principalelor reguli de impozitare
a livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, cu accent pe tratamentul
tranzacţiilor locale, intracomunitare, precum şi al operaţiunilor de
import/export din perspectiva TVA, tinand cont si de modificarile recente
aduse Codului fiscal/vamal și legislației conexe.
Prezentarea se va concentra pe aspectele practice privind schimbarea
cotei standard de TVA de la 24% la 20%, schimbarea regimului de
impozitare pentru tranzactiile imobiliare, aplicarea scutirii în cazul
livrărilor intracomunitare şi a operaţiunilor de export, impozitarea corectă
a operaţiunilor de import, incluzând de asemenea şi obligaţiile
declarative corespunzătoare.
Seminarul va fi axat pe prezentarea aspectelor teoretice prin prisma
exemplelor și studiilor de caz, incluzând, de asemenea, cazuistica
recentă de la Curtea Europeana de Justiție.
Cui se adresează?
Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul
financiar, contabil şi fiscal.
Tematică:
08:45 - 09:00 - Înregistrarea participanților
09:00 – 09:15 Introducere
09:15 – 10:30 Sesiunea 1 – TVA - partea I
 Livrările de bunuri – reguli generale de impozitare;
 Livrări intra-comunitare – condiţiile pentru aplicarea scutirii de TVA,
obligaţii declarative;
 Tranzacţii în lanţ – tratament TVA şi dificultăţi practice;
 Livrări către sine – tratament TVA;
10:30 – 10:45 Pauză
10:45 – 12:00 Sesiunea 1 – TVA - partea a II-a
 Uzanțele comerciale INCOTERMS 2010;
 Dreptul de deducere a TVA la import;
 Amânarea plății TVA în vamă;
 Scutirea de TVA la export;
12:00 – 13:00 Prânz
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13:00 – 15:00 Sesiunea 2 – TVA - partea III-a
 Prestări de servicii - reguli generale de impozitare;
 Refacturări - principalele reguli de impozitare;
 Prestări de servicii către sine – obligația autocolectării TVA;
 Ajustarea TVA – între teorie și practică;
 Regularizarea cotei de TVA și a regimului de impozitare;
15:00 – 15:15 Pauză
15:15 – 17:00 Sesiunea 2 - partea a IV-a
 Principalele modificări 2016;
 Decizille Curții Europene de Justiție.
17:00 – 17:30 Sesiune de întrebări și răspunsuri/ Studii de caz

Instructori:
Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în
domeniul fiscal:



Alin Negrescu, Director, Servicii de Asistență Fiscală –
Taxa pe valoare adaugată



Daniel Hadar, Senior Manager, Servicii de Asistență
Fiscală – Taxa pe valoare adaugată

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest
eveniment, vă mulțumim pentru prezență și vă stăm la dispoziție
pentru orice întrebări.
Pentru o abordare cât mai practică din perspectiva participanților,
în cazul în care aveți studii de caz care au legătura cu subiectele
prezentate în agendă și doriți să fie analizate în cadrul cursului,
vă rugăm să le trimiteți cât mai curând posibil, la adresa de email: otomoiaga@kpmg.com.
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