Modificări legislative recente – tendințe
și consecințe
The Academy at PwC, 20 noiembrie 2017

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Seminarul se adresează specialiştilor în domeniul resurselor umane şi financiar - contabil, implicati in
procesele de bugetare și calcul salarial și care doresc să se familiarizeze cu aceste subiecte sau să le
aprofundeze.
PROGRAM: Grand Hotel Italia Cluj, 20 noiembrie 2017 - între 10.00 - 16.30
TAXĂ SEMINAR: 200 EUR plus TVA / persoană. Se acordă un discount de 10% pentru înscrierea a
cel puţin trei persoane din cadrul aceleiași companii.
Taxa include elaborarea şi furnizarea cursului și a suportului de curs, prestaţia formatorilor, pauzele de
cafea şi masa de prânz.
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 email ro-taxbilling@ro.pwc.com la
următoarea adresă de e-mail:
____________________________________

PARTICIPANŢI (nume, prenume şi funcţie):
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________

PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL
Clădirea Lakeview, etaj 7/1, Strada Barbu Văcărescu 301-311, Sect.2, Bucureşti 020276, România
Tel: (40) 21 225 3000, Fax: (40) 21 225 3600, www.pwc.com/ro
Nr.inreg. Reg.Com.: J40/1784/1995, Cod Fiscal: RO710871

COMPANIE:____________________________________________________________
Adresa:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cod fiscal :_______________ Nr. Reg. Comerţului: ________________________________
Cont:_____________________________Banca:________________________________

PERSOANA DE CONTACT:____________________________________________
Telefon:____________ Fax:____________ E-mail:_______________________________

ÎNSCRIERI:
Persoana de contact: CALIN TAUT
E-mail: calin taut@ro.pwc.com
Mobil: 0745.458.220
Fax: 021.2253.600

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____________
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Semnătura şi ştampila___________________________

