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Context 
 
Evenimentul cu tema Impactul fiscalității asupra mediului de afaceri este unul de referință, care se 
desfășoară semestrial.  
Conferința își propune să genereze dezbateri utile și soluții eficiente pentru creșterea încasărilor la buget și 
pentru reducerea poverii fiscale.  
Consultanții fiscali, avocații specializați în taxe și fiscalitate și directorii financiari din companii și instituții 
sunt invitați să poarte un dialog constructiv cu autoritățile competente, în vederea clarificării unor aspecte 
legislative, în contextul unor modificări importante în noul Cod Fiscal și noul Cod de Procedură Fiscală. 
 
Vă invităm să descoperiţi de la cei mai reputaţi consultanţi fiscali din România care sunt cele mai recente 
schimbări ale legislaţiei fiscale, cum vă vor afecta organizaţia şi care sunt cele mai bune modalităţi de a vă 
pregăti organizaţiile pentru aceste modificări. 
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•Modificări prevăzute în Codul Fiscal și în 
Codul de Procedură Fiscală 
•Aspecte practice privind conformarea 
voluntară 
•Noutăți privind prețurile de transfer 
•Perspectivele ale relației dintre contribuabili 
și autoritățile fiscale în 2015 și 2016 
•Litigiile fiscale – aspecte juridice 
•Cazurile recente în care companii din 
România au contestat deciziile autorităţilor 
fiscale în faţa instanţelor naţionale, dar şi a 
Curţii Europene de Justiţie 

Teme de discuție 
Structura audienței 

 
•Consultanți fiscali 
•Auditori 
•Contabili 
•Avocați 
•Economiști 
•Directori executivi și directori financiari 
din companii private și de stat 
•Directori financiari ai instituțiilor de stat 
•Reprezentanți ai ARSIT (Asociația pentru 
Reformarea Sistemului de Taxe și 
Impozite) 
•Membri ai asociațiilor patronale 
reprezentative 
•Șefi de administrații fiscale județene 
•Reprezentanți ai mass-media 
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08:30 – 09:30 
Înregistrare 

participanți și 
welcome coffee 

 
09:30 – 11:30  

Sesiunea I 
 

11:30 – 12:00   
Pauză de cafea 

 
12:00 – 14:00  
Sesiunea a II-a 

 
14:00 – 15:00  

Business Lunch 
 

Agendă 

•Dan Manolescu, Secretar de stat, Ministerul Finanțelor 
Publice 
•Mariana Vizoli, Director, Direcția de legislație în domeniul 
TVA, Ministerul Finanțelor Publice  
•Gheorghe Marinescu, Șef serviciu Direcţia Impozite şi Taxe 
Locale, Ministerul Finanțelor Publice  
•Reprezentant CITR (confirmat) 
•Adrian Coman, Avocat, NTMO – KPMG Legal (confirmat) 
•Reprezentanți ai companiilor de consultanță fiscală și de 
audit financiar 
•Reprezentant Dentons Europe - Todor si Asociatii SPARL 
(confirmat) 
•Reprezentanți ai departamentelor de taxe din cadrul 
societăților de avocatură 

Propunere speakeri 
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Legal Magazin  

Revista LEGAL MAGAZIN este prima publicație 
care analizează obiectiv piața avocaturii de 
business din România, fără a favoriza sau a 
defavoriza o anumită societate. 

Nu ne vom limita însa numai la cabinetele și 
societățile de avocatură, ci vom prezenta și 
activitatea avocaților din marile companii și a 
directorilor Direcțiilor juridice din ministere, 
agenții, Consilii Județene, a birourilor notariale, a 
birourilor de mediatori, a birourilor de executori 
judecătorești, a agențiilor de proprietate 
industriala (profesii care colaborează strâns cu 
avocații), precum și a sistemului juridic 
(Tribunale, Curți de Apel, ICCJR, CSM). 

Născut din nevoia de a exista un instrument real 
de lucru, atât pentru societătile de avocatură cât 
și pentru mediul de afaceri din România, 
proiectul LEGAL MAGAZIN cuprinde publicația 
LEGAL MAGAZIN (o revistă premium, cu o 
frecvență de apariție de o dată la două luni, 
pentru început, o calitate superioară a hârtiei, 
poze profesioniste și un layout modern), site- ul 
www.legalmagazin.ro (actualizat zilnic) și 
evenimente de business. 

Contact 
Best Legal Media & Consulting 
 
Mihaela Odică, Marketing Manager, Legal 
Magazin: 0740370294, 
mihaela.odica@legalmagazin.ro 
 
 
Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin: 
0732.903.216 / 0753.873.869, 
mircea.fica@legalmagazin.ro 
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