
 

 
          
    
 

Într-o perioadă presărată în continuare cu numeroase incertitudini și crize care ne 
influențează activitatea, există și aspecte ce rămân neschimbate: spre exemplu, avem de 
încheiat contracte, de stabilit tratamentul fiscal, de declarat tranzacțiile, de plătit taxele 
aferente la bugetul de stat. Pe de altă parte, inspecțiile fiscale înregistrează o traiectorie 
ascendentă intervenită și pe fondul digitalizării ANAF iar schimbările survenite în ultima 
perioadă la nivelul aparatului administrativ-fiscal nu sunt neapărat într-o notă pozitivă, relația 
autorități fiscale-contribuabili fiind uneori debalansată.  

Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax dezbate și în acest an, joi, 26 mai 2022 (orele 9:00 – 
15:00), principalele subiecte fiscale ale momentului. În cadrul evenimentului nostru vom discuta 
cu precădere despre modul în care s-au desfășurat inspecțiile fiscale în ultima perioadă, dar și 
cum ar trebui să le abordăm pe viitor, ce subiecte sau arii de activitate sunt în vizorul autorităților 
fiscale în următoarea perioadă, care sunt cele mai importante aspecte de procedură fiscală pe care 
contribuabilii trebuie să le aibă vedere în timpul unui control fiscal și vom veni în sprijinul 
dumneavoastră cu recomandări și exemple de bune practici pentru acest subiect. De asemenea, 
vom trece în revistă și cele mai relevante noutăți legislative, alocând timp și întrebărilor 
dumneavoastră spre a vă oferi soluții la problemele cu care vă confruntați. 

Seminarul nostru va avea loc la Hotelul Courtyard Bucharest Floreasca (Bulevardul 
Dimitrie Pompeiu 2A), Sala Alpha. 

Ne propunem, ca de fiecare dată, un format interactiv cu număr limitat de locuri, 
evenimentul fiind destinat directorilor financiari, contabililor şi specialiștilor fiscali. 

Pentru participarea la acest seminar, vă rugăm să completați formularul de înscriere 
alăturat și să ni-l transmiteți până luni, 23 mai 2022 (inclusiv).  

 

 

  
 
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
09.00 – 10.30 - SESIUNEA 1 

 Statisticile inspecțiilor și litigiilor fiscale. Trenduri actuale din controalele autorităților fiscale. 

 Digitalizarea ANAF și problemele pe care le creează (SPV, SAF-T, E-Factura, E-Transport). 

 Pregătirea și bunele practici pentru inspecțiile fiscale, controalele documentare și controalele 
inopinate/Antifraudă. 

10.30 – 10.45 – Pauză 

10.45 – 12.25 - SESIUNEA 2 

 Rezolvări propuse pentru cele mai importante probleme care apar în cadrul inspecțiilor fiscale 
(ex. serviciile intra-grup, aplicabilitate scutiri TVA, prețuri de transfer, recalificări fiscale, 
campanii de marketing pentru stimularea vânzărilor, sediu fix/sediu permanent, etc.).   

12.25 – 13.10 – Pauză de prânz 

13:10 – 15.00 - SESIUNEA 3 

 Instrumentele de procedură fiscală care pot fi utilizate în inspecțiile și litigiile fiscale (opinii 
anterioare, puncte de vedere depuse la inițiativa contribuabilului, discuția finală și punctul de 
vedere scris, solicitarea dosarului contribuabilului, susținerea orală a contestației, solicitarea 
revizuirii soluției la contestație, medierea, expertiza fiscală judiciară). 

 Alte instrumente care pot fi folosite în apărare (CJUE, SFIA, APA, MAP, etc.).   

 Prevenirea cazurilor de fraudă și alte aspecte de drept penal cu incidență în zona fiscală. 

 Noutăți legislative. Facilități fiscale privind capitalurile proprii, facilități fiscale privind 
sponsorizările, aspecte fiscale internaționale etc. 

 Concluzii. 
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