Impozitarea veniturilor din instrumente derivate şi
reflectarea acesteia în contabilitatea operatorilor
economici
Bucureşti, 25 – 26 septembrie 2008
Camera de Comerţ şi Industrie a României, împreună cu S.C. Terra Internaţional Invest SRL –
Centrul de Consultanţă şi Management în Afaceri, organizează workshopul cu tema: “Noutăţi în
Codul fiscal, privind impozitarea veniturilor din instrumente derivate, în 2008".
Scopul workshopului: îl constituie prezentarea şi dezbaterea modificărilor care urmează să fie
aduse codului fiscal, prin impozitarea veniturilor obţinute din instrumentele derivate.

Tematica :
1. Prezentarea principalelor instrumente derivate tranzacţionate pe piaţa internaţională: contractele
futures, contractele pe opţiuni, contractele de tip swap şi alte instrumente sintetice (cap, floor sau
collar).
2. Cadrul de reglementare prudenţială a operaţiunilor cu instrumente financiare derivate de către
instituţiile de credit
3.Utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor, arbitraj si scopuri
speculative (cu exemple concrete).
4.Perspectivele pieţei instrumentelor derivate în contextul măsurilor de reglementare din UE.
5. Impozitarea veniturilor obţinute din instrumentele derivate, începând cu 2008.
Grup ţintă: agenţiile de brokeraj şi operatorii economici din România, care utilizează sau
efectuează tranzacţii cu instrumente derivate.
Data desfăşurării workshopului: 25 – 26 septembrie 2008 , între orele 9.00 – 15.00, cu pauze de
cafea şi gustare.
Locul desfăşurării: sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Bd. Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, Sala Moldova , intrarea E, tronson III, etaj 6.

Lectori: - Dna. Conf. univ. dr. Cornelia Petreanu, director general la Direcţia taxe şi impozite
directe din Ministerul Economiei şi Finanţelor
-Prof. univ. dr. George Ionescu, broker.
Costul workshopului: 600 RON/participant cu TVA inclus (include şi suportul de curs). Plata se face
la casieria Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Bd. Octavian Goga nr. 2, sector 3, tronson 3,

et.4, sau prin bancă în contul Camerei de Comerţ şi Industrie a României RO31 RZBR 0000 0600 0240
7957, deschis la Raiffeisen Bank SMB. Codul fiscal al CCIR este RO 2842250.
La sfârşitul cursului, Camera de Comerţ şi Industrie a României, împreună cu S.C. Terra Internaţional
Invest SRL, vor elibera un certificat de participare.
Relaţii suplimentare: dl Zamfir Marian şi d-na Iuliana Arhire, telefon 021/3190078 - 021/3190077, fax
021/3112110, e-mail: dpc@ccir.ro.
Vă rugăm să transmiteţi confirmările de participare în scris (talonul de participare de mai jos completat),
prin fax sau e-mail, cel târziu pe data de 22 septembrie 2008, ora 15:00.
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_________________________________________________________________________________________
TALON DE PARTICIPARE

Confirmăm prin prezenta înscrierea următoarelor persoane la workshopul cu tema: “ Impozitarea
veniturilor din instrumente derivate şi reflectarea acesteia în contabilitatea operatorilor economici ”
Nume/Prenume participant ________________________________________________________________________
Nume Organizaţie ________________________________________________________________________________
Domeniul de activitate al organizaţiei ________________________________________________________________
Număr de înmatriculare la R.C. _______________________ Cod fiscal ____________________________________
Adresa organizaţiei _______________________________________________________________________________
Telefon ______________________ Fax _______________________ E-mail ________________________________
Telefon mobil ________________________________________________________________________(obligatoriu)
Cont bancar ____________________________________________________________________________________
Banca __________________________________________________________________________________________
* Camera de Comerţ şi Industrie a României îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programului publicat, urmare a unor situaţii
neprevăzute sau care nu pot fi controlate de către aceasta.
* Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asuma 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, Camera de Comerţ şi Industrie a României nu este
răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura lor.

Fişa de prezentare a programului, împreună cu prezentul talon, ţin loc de contract de instruire între părţi.
Declar că sunt de acord cu condiţiile de înscriere.

Data _____________

Semnătura şi ştampila: __________________________________
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