Traversăm o perioadă caracterizată de evenimente globale și naționale cu impact
profund asupra mediului economic, o perioadă în care cuvântul de ordine este
„incertitudinea”. În acest context, dorința autorităților fiscale de adaptare, dar mai ales
nevoia stringentă de fonduri la bugetul de stat generează turbulențe semnificative asupra
cadrului legislativ fiscal. Seminarul nostru vă va oferi o imagine fidelă a situației actuale,
precum și a perspectivelor pentru zona fiscală atât prin prisma legislației fiscale, cât și a
practicii ANAF.
Care sunt modificările legislației fiscale cu impact asupra mediului de business? Cum
sunt afectați contribuabilii de proiectele implementate de ANAF vizând digitalizarea? Ce
facilități fiscale au la dispoziție contribuabilii, dar mai ales ce oportunități de optimizare
fiscală și programe de finanțare ar putea fi accesate? Care este practica recentă în ceea ce
privește inspecțiile și litigiile fiscale?
La aceste întrebări și multe altele veți găsi răspunsul în cadrul evenimentului intitulat
Tax Hot Spots – septembrie 2022, organizat de Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax, care va avea
loc miercuri, 28 septembrie 2022 (orele 9:00 – 15:00), la Hotelul Novotel (Calea Victoriei 37B,
București), Sala Paris Rive Gauche.
Totodată, așa cum v-am obișnuit în cadrul acestei serii de evenimente, vom păstra un
caracter interactiv alocând timpul necesar furnizării răspunsurilor la întrebările pe care ni le
veți adresa.
Ne propunem un format interactiv, cu un număr limitat de locuri.
Pentru participarea la acest seminar, vă rugăm să completați formularul de înscriere
alăturat și să ni-l transmiteți până luni, 26 septembrie 2022 (inclusiv).

08.30 – 09.00 – Welcome coffee break
09.00 – 10.45 - SESIUNEA 1

 Contextul economic și fiscal actual
 Noutăți legislative cu impact direct asupra activității economice, privind, printre altele, impozitele
directe și taxele locale

10.45 – 11.00 – Coffee break
11.00 – 12.30 - SESIUNEA 2

 Modificări legislative recente privind TVA și jurisprudența relevantă a CJUE
 Noutăți legislative privind procedura fiscală ce pot modifica interacțiunea cu autoritățile fiscale
 Facilitățile și modalitățile de optimizare fiscală
 Digitalizarea ANAF (e-Factura, e-Transport, SAF-T) și impactul acesteia asupra activității economice
12.30 – 13.15 – Pauză de prânz
13:15 – 14.45 - SESIUNEA 3

 Oportunități și programe de finanțare accesibile mediului economic
 Abordarea autorităților fiscale și aspecte practice întâlnite în inspecții și litigii fiscale
14.45 – 15.00 - Concluzii
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