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Autumn Tax Update Forum 

Formular de înregistrare 

 
 
*) Toate câmpurile sunt obligatorii. După completarea formularului, vă rugăm să îl transmiteţi prin e-mail la 

daniel.dragan@business-mark.ro  
     
Prin completarea datelor dumneavoastră de contact sunteţi de acord să primiţi ulterior informaţii despre evenimentele 
BusinessMark si PKF Finconta. 
SC BusinessMark Invest SRL este înscrisă sub nr 30083 în registrul de evidenţă a prelucrarilor de date cu caracter personal. 
Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor despre utilizatorii noştri este foarte importantă pentru noi. BusinessMark nu  va vinde, 
închiria sau oferi sub orice formă adresa dumneavoastră de e-mail sau orice altă informaţie cu caracter personal. 
 

 

 

Participanţi* 

Nume*...................  Prenume* ...................  Telefon* ..................  E-mail*......................... Functie*: ...................... 

Nume*...................  Prenume* ...................  Telefon* ..................  E-mail*......................... Functie*: ...................... 

Nume*...................  Prenume* ...................  Telefon* ..................  E-mail*......................... Functie*: ...................... 

Nume*...................  Prenume* ...................  Telefon* ..................  E-mail*......................... Functie*: ...................... 

 

Companie*:.................................................................................................................................................................. 

CUI*:.................................................................Registrul Comerţului*:....................................................................... 

Banca*:...............................................Sucursala*:...................................Cont*:......................................................... 

Persoana de contact*: 

Nume*:....................................................... Prenume*:.............................................................................................. 

Funcţie în companie*:.................................................................. E-mail*:..................... ........................................... 

Telefon fix*:......................................................Telefon mobil*:................................................................................. 

Adresa de corespondenţă*:........................................................................................................................................ 

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

Adresa de facturare*:................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... 
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Costuri participare 
 
 
250 RON – pentru primul participant 
225 RON – pentru doi sau mai mulți participanți din cadrul aceleiasi societati/aceluiasi grup 
 
Costul de participare pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali este cu un un discount de 20%. 
Taxa de participare pentru membrii CCF este de 200 lei + TVA/ participant. 
Pentru înscrierea a doi sau mai mulți participanți se acordă un discount de 10%. 
Va rugam sa specificati numarul carnetului de membru in mailul de confirmare a inregistrarii pentru 
a beneficia de taxa redusa. 
 

*Preţurile de mai sus nu includ TVA 24% 

 
Taxa va fi achitată în RON la cursul zilei în care se face facturarea. Factura va fi emisă după primirea formularului de 
înregistrare. Plata se va efectua înainte de eveniment. 
 
Dreptul de participare poate fi transferat catre alte persoane fara costuri suplimentare, însa cu instiinţare scrisă prealabilă. 
Plata se efectuează în contul S.C. BUSINESSMARK INVEST S.R.L., cod IBAN RO96BTRLRONCRT0204248501, deschis la Banca 
Transilvania. 
 
Taxa de participare include participarea la toate sesiunile evenimentului, toate pauzele de cafea si prânzul oferit cu ocazia 
evenimentului si documentaţia oficiala a evenimentului si acces la prezentările speakerilor. 
 
Renunţarea la participare se face prin notificare scrisă. În cazul în care anularea se face cu cel mult 5 zile înainte de eveniment, 
sumele plătite vor fi returnate, mai puţin 30%, reprezentând cheltuielile administrative. 

! În cazul în care anularea se primeşte cu mai puţin de 3 zile înainte, sumele plătite nu vor fi returnate.  
 
Completarea acestui formular de înregistrare reprezintă acceptul dvs. pentru procesarea datelor de catre S.C. BusinessMark 
Invest S.R.L. , în vederea emiterii facturii fiscale necesare achitării taxei de participare la eveniment.  
 
Prezentul formular ţine loc de Contract între părţi.  
 
Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi echipa de organizare la + 40 21 313 98 19 sau la office@business-mark.ro  
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