


Conferinţa constituie un prilej de analiză şi dezbatere a fiscalității în România,

reunind reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor, ai celor mai mari companii de

consultanță și experți financiari, factori de decizie din departamentele

financiar-contabile ale celor mai importante companii prezente pe piața

românească.

Conferinţa “NOUL COD FISCAL – MODIFICĂRI, PERSPECTIVE, IMPACT”

este structurată pe 2 sesiuni şi constituie un prilej de analiză şi dezbatere a

fiscalității în România, reunind reprezentanţi ai Ministerului Finanțelor, ai celor

mai mari companii de consultanță și experți financiari, factori de decizie din

departamentele financiar-contabile ale celor mai importante companii

prezente pe piața românească.

Conferinţa îşi propune să îmbunătăţească capacitatea specialistului în

interpretarea corectă a normelor legale, de a-l ajuta în găsirea celor mai

favorabile soluţii pentru flexibilizarea muncii, în aplicarea corectă şi fără riscuri
a Codului Fiscal şi a legislaţiei conexe.



ZIUA I
29 MARTIE 2016

În prima zi a conferinţei se vor dezbate subiecte legate de Noul Cod Fiscal,
TVA, impozitul pe profit/venit, contribuții sociale, impozitarea veniturilor
obținute de nerezidenții din România, legislația privind holdingurile,
optimizarea și planificarea fiscală, soluţii eficiente de restructurare și
reorganizare a afacerii, preţurile de transfer.

08:30 – 09:30 Check-in & welcome coffee
09:30 – 11:00 Sesiunea I
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 Sesiunea II
13:00 – 14:30 Lunch



A doua zi a conferinţei “NOUL COD FISCAL – MODIFICĂRI, PERSPECTIVE,
IMPACT”, va oferi răspunsuri la unele dintre cele mai mportante aspecte fiscale,
în cadrul unor seminarii susținute de reprezentanți ai celor mai mari companii de
consultanță. Printre subiectele abordate se numără: Noul Cod de Procedură
Fiscală, modificări fiscale în zona impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale
obligatorii, planificarea prețurilor de transfer, prevenție vs tratament.

09:00 – 09:30 Înregistrarea participanţilor şi welcome coffee

09:30 – 11:00 Sesiunea I

11:00 – 11:30 Business Coffee Break

11:30 – 13:00 Sesiunea a II-a
13:00 – 14:00 Business Lunch

ZIUA II 
30 MARTIE 2016

SEMINAR - Aplicaţii practice în domeniul preţurilor de transfer – seminar 

susţinut de Cristina Săulescu – PKF Finconta



AUDIENŢĂ

DIRECTORI FINANCIARI
DIRECTORI GENERALI
CONTROLLERI FINANCIARI
DIRECTORI ECONOMICI
DIRECTORI CONTABILI
CONTABILI
AUDITORI
EXPERŢI FISCALI
ANALIŞTI FINANCIARI
CONSULTANŢI FISCALI



VORBITORI

Secretar de Stat
Ministerul Finanţelor

Director General Adjunct, 
Direcţia de legislaţie Cod 

Fiscal şi reglementări vamale, 
Ministerul Finanţelor

Tax Manager,
PKF Finconta

Tax Manager, 
PKF Finconta

Partener, 
Dobrinescu Dobrev SCA



TEME ABORDATE

Cele mai importante modificări în materia TVA – legislaţie şi

jurisprudenţă;

Noutăţi în domeniul preţurilor de transfer;

Noutăţi fiscale din perspectiva impozitului pe profit;

Legislația privind holdingurile;

Optimizarea și planificarea fiscală – soluţii eficiente de

restructurare și reorganizare a afacerii;



Lupu & Partners

Echipa Lupu & Partners este alcătuita din peste 50 de specialişti care

asigură o gamă largă de servicii integrate şi soluţii în următoarele

domenii: planificare şi optimizare fiscală internaţională, constituire de

companii offshore/onshore, achiziţii publice, HR, imobiliar, corporate,

fiscal, contencios administrative, proprietate intelectuală.

Cele 4 divizii specializate în aproape toate ariile de activitate, includ o

echipă formată din avocaţi, consultanti fiscali, contabili şi specialişti, cu

experienţă vastă şi expertiză calificată în toate aceste arii, beneficiind şi

de expertiza internaţională şi know-how-ul din reţeaua proprie de

parteneriate pe care le avem în peste 50 de ţări şi jurisdicţii.

Unicitatea şi profesionalismul companiei noastre rezidă în multitudinea

şi calitatea serviciilor oferite, punctele forte prin care ne-am evidenţiat

fiind specializările pe domenii şi serviciile integrate.



CONTACT

Clădirea Rotary Construcţii, Str. Lucian Blaga, nr 4, etaj 6, sector 3, Bucureşti

Pentru mai multe detalii şi/sau înscriere vă rugăm să ne contactaţi

Telefon: 021.367.00.70; 0766.056.807

E-mail: evenimente@lupupartners.ro

mailto:evenimente@lupupartners.ro
https://www.facebook.com/lupupartners/
http://www.lupupartners.ro/noul-cod-fiscal-modificari-perspective-impact/

