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Curs: "Completarea declarațiilor 300, 394 și 088" 

KPMG România, prin cursul pe care îl organizează, vă invită la 

discutarea, dezbaterea și exemplificarea completării declarațiilor din 

sfera TVA ca urmare a modificărilor legislative, precum și 

prezentarea și discutarea aspectelor privind completarea declarației 

088. 

Sumar: 

Modificările legislației fiscale apărute în România de la începutul 

acestui an se reflectă în modificări privind completarea declarațiilor în 

materie de TVA.  

Cursul va dura o jumătate de zi și va fi structurat pe două părți: 

 prima parte va avea drept obiectiv prezentarea în detaliu a 

declarației 088 ”Declarație pe propria răspundere pentru 

evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități 

economice care implică operațiuni din sfera TVA” și dificultăți 

întâlnite în practică, precum și prezentarea și exemplificarea 

modului de completare a declarației 300 ”Decont de taxă pe 

valoarea adăugată” și a dificultăților întâlnite în practică.  

 cea de-a doua parte se va concentra pe prezentarea noilor 

cerințe ale declarației 394 ”Declarație informativă privind 

livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național 

de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, a cărei formă 

extinsă a intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2016, 

precum și exemplificarea completării acestei declarații. 

Fiecare participant este rugat să transmită câte o întrebare în 

legătură cu temele de mai sus, întrebare ce va fi discutată în timpul 

cursului. 

Cui se adresează? 

Menționăm că acest curs se adresează în primul rând persoanelor cu 

atribuții în întocmirea și revizuirea declarațiilor de TVA, însă și 

persoanelor cu atribuții de conducere în departamentele financiar-

contabile (de exemplu CFO, departamentul financiar, de controlling 

sau contabilitate), din cadrul societăților care fac parte din grupuri 

românești sau multinaționale, din orice industrie. Acest curs este în 

același timp o oportunitate de a schimba idei și experiențe cu restul 

participanților. 

Agendă: 

08:30 – 09:00: Înscrierea participanților 

09:00– 10:30: Prezentarea declarațiilor 088 și 300 

 Prezentarea detaliată a conținutului declarației 088 

 Modificări aduse formularului 300 

 Exemplificarea completării declarației 300 

10:30 – 10:45: Pauză 

10:45 – 12:30: Prezentarea declarației 394 

 Modificări aduse formularului 

 Exemplificarea completării declarației  

Sesiune de întrebări și răspunsuri 

 

Instructori: 

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în domeniul 

fiscal:  

 Hadăr Daniel, Manager, Servicii de Asistență Fiscală, 

Departamentul de Consultanță Fiscală din Cluj-Napoca. 

 Alina Necșulescu, Assistant Manager, Servicii de Asistență 

Fiscală – Impozite Indirecte 

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 e-mail: 

otomoiaga@kpmg.com . 

 

Loc 
Liberty Technology Park, 
Str. Garii, Nr. 21, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Limba 
Română 
 
Înscrieri 
Până la 6 mai 2016 prin 
confirmare telefonică sau 
prin email la: 
 
Oana Tomoiaga  
T: +40 (753) 333 805 
F: +40 (753) 333 800 
E:otomoiaga@kpmg.com   
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