Departe de a se fi încheiat, anul 2017 a adus cu sine o serie de propuneri de
modificări fundamentale ale sistemului fiscal, precum și schimbări punctuale ale
legislației în vigoare. Plata defalcată a TVA, impactul fiscal al cesiunilor de creanțe,
simplificarea înregistrării în scop de TVA, criterii de risc fiscal, prețuri de transfer
sau Codul de Procedură Fiscală, acestea sunt doar o parte din ariile care au stimulat
și alimentat discuții adesea aprinse între mediul de afaceri și legiuitor.
Cum îl afectează aceste modificări din punct de vedere practic pe
contribuabil? Ce presupun concret acestea pentru plătitorul de impozite și taxe din
punct de vedere operațional? Care sunt avantajele, dar și repercusiunile introducerii
acestor modificări pentru contribuabil? La ce alte modificări ne putem aștepta la
final de 2017 și în 2018?
Conform tradiției, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax organizează un seminar cu tema Tax
Hot Spots 2017, pentru a răspunde, alături de participanții la eveniment, la toate aceste
întrebări și pentru a analiza, într-o manieră practică, aspectele fiscale cu cel mai mare impact
în activitatea curentă a companiilor.
Evenimentul se adresează în principal directorilor financiari, contabililor şi
consultanților fiscali şi, în general, specialiştilor din domeniul fiscal-contabil. Formatul
seminarului va fi unul interactiv, în cadrul căruia vom răspunde întrebărilor dvs. şi vom prezenta
problemele şi soluţiile practice ce se pot adopta cu privire la tematica abordată.
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest seminar, vă
rugăm să completați formularul de înscriere alăturat și, de asemenea, să ne transmiteți
întrebările dvs. la e-mail alina.pintica@tuca.ro până marți, 24 octombrie 2017 (inclusiv).

09.00 - 09.30 - Welcome Coffee Break
09.30 - 11.30 - SESIUNEA I
11.30 – 11.45 - Coffee Break
11.45 – 13.45 - SESIUNEA a II-a
13.45 – 14.30 - Networking Lunch

/

Plata defalcată a TVA – de la teorie la practică

/

Alte modificări legislative din 2017
/ Modificări ale Codului Fiscal, cum ar fi, printre altele:
/ Limitarea deductibilității la 30% a cheltuielilor cu creanțele înstrăinate
/ Tratamentul abonamentelor de servicii medicale
/ Impozitul specific activităților HORECA
/ Noi obligații declarative din perspectiva prețurilor de transfer
/ Evaluarea riscului fiscal și înregistrarea în scopuri de TVA
/ Modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

/

Tax Hot Spots – zone de interes fiscal și interpretarea practică a autorităților
/
/
/
/
/
/

/

Principii de deductibilitate
Impozitarea planurilor de stock-option
Campanii de marketing și promovarea vânzărilor
Deductibilitate stocuri lipsă/degradate
Deprecierea creanțelor
Ultimele cazuri la Curtea Europeană de Justiție în materie de TVA și impactul acestora

T4 2017 – La ce ne putem aștepta în 2018?
/ Reașezarea sistemului de contribuții sociale obligatorii și efectele preconizate
/ Scăderea impozitului pe venit/extinderea ariei de scutire
/ Directivele ATAD, CCTB, CCCTB

Alexandru CRISTEA - Tax Partner, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax
Ramona CHIȚU - Tax Director, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax

DATE SOCIETATE:
Societate:...........................................................................................................................
Adresă completă:..................................................................................................................
........................................................................................................................................
CUI:...................................................................................................................................
Nr. înregistrare Registrul Comerţului:.........................................................................................
Cont nr.: ............................................................................................................................
Deschis la:...........................................................................................................................
Nr. tel/fax:..................................................... E-mail:...........................................................
ÎNSCRIERE:
Taxa de participare: 300 RON (+TVA 19%) / persoană care include:
•

Participarea la workshop: sesiuni, dezbateri, pauză de cafea şi dejun și suportul de curs

Se acordă 10% discount pentru doi participanţi!
Se acordă 20% discount pentru trei participanţi!



Confirmăm participarea următorilor reprezentanţi ai societății noastre:

Nume_________________________________________________________________________________
Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________
Nume_________________________________________________________________________________
Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________
Nume_________________________________________________________________________________
Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________________________
MODALITATE DE PLATĂ:
Taxa se plăteşte înainte de eveniment. Factura în original se emite după încasarea contravalorii aferente. 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 marți, 24 octombrie 2017 (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 min. 3 zile lucrătoare de ziua de deschidere 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
Alina Pintică, tel. 021 204 88 90 sau email: alina.pintica@tuca.ro
Data .........................................Semnătura şi ştampila ...........................................................

