
Un eveniment organizat de

Parteneri

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE
Societate: .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Adresă completă: .............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

C.U.I.: ................................................................................................................................................................

Număr de înregistrare Registrul Comerţului .................................................................................................

Cont nr. ............................................................................................................................................................

Deschis la ..........................................................................................................................................................

Nr. telefon/fax: .............................................................E-mail: .......................................................................

     499 RON + TVA (24%) / persoană care include:

/ Participarea la workshop: sesiuni, dezbateri, pauză de cafea şi dejun

/ Suport de curs

        10% discount pentru doi participanţi

        20% discount pentru trei participanţi

Nume ................................................................................................................................................................

Funcţie/Departament ......................................................................................................................................

Nume ................................................................................................................................................................

Funcţie/Departament ......................................................................................................................................

Nume ................................................................................................................................................................

Funcţie/Departament ......................................................................................................................................

/ Taxa se plăteşte înainte de eveniment. Factura în original se emite după încasarea contravalorii 
aferente. Pentru obţinerea unei facturi proforme, vă rugăm să ne contactaţi.

/ Copia ordinului de plată se va expedia împreună cu formularul de înregistrare.

/ Plata se face în lei către S.C. TZA EVENTS DESK SRL, BRD Groupe Société Générale Sucursala Aviaţiei, 
sector 1, cont: RO77BRDE445SV12406854450, CUI RO 29932150. 

Vă rugăm să completaţi acest formular şi să-l trimiteţi până vineri, 8 iunie 2012 (inclusiv) 
la fax: 0374 136 110 sau email: events@tuca.ro Formularul ţine loc de contract între părţi. 
Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare prealabila. Anularea participării se 
face numai în urma notificării scrise, cu menţiunile: (i) înainte cu minimum 3 zile lucrătoare de ziua de deschi-
dere a conferinţei se reţine 25% din suma plătită; (ii) începând cu 2 zile lucrătoare înainte de ziua deschiderii 
conferinţei, taxa nu se mai restituie. S.C. TZA Events Desk SRL îşi rezervă dreptul de a anula conferinţa dacă va fi 
nevoită de împrejurări, în acest caz participanţilor plătitori li se vor returna toate taxele. 

Pentru detalii suplimentare despre eveniment şi procedura de înregistrare, vă rugăm să contactaţi pe 
Mihaela Ştefan, tel. 021 204 88 90 sau email: mihaela.stefan@tuca.ro

Data ................................................ Semnătura şi ştampila ........................................................

      Inspecţie fiscală. Litigii fiscale. Abordare practică integrată.

DATA LOCAŢIEMarţi, 12 iunie 2012 Howard Johnson Hotel, Sala Arizona, Bucureşti

TAXA DE PARTICIPARE

ÎNREGISTRARE PARTICIPANŢI

MODALITATE DE PLATĂ


