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PREzENTARE
Începutul anului 2017 a adus măsuri suplimentare
care accentuează, per ansamblu, relaxarea fiscală
demarată în anii anteriori, cu scopul de a stimula
creşterea economică. 

În ceea ce privește fiscalitatea, o modificare
importantă este diminuarea cu un punct 
procentual a cotei standard de tvA la 19%,
începând cu 1 ianuarie 2017, după o reducere de
patru puncte procentuale în anul anterior. de
asemenea, au fost eliminate impozitele pe venitul
provenit din tranzacțiile imobiliare cu valoarea mai
mică de 450.000 de lei și pentru veniturile din
pensii sub 2000 de lei. 

totodată, pentru impulsionarea mediului de
afaceri, s-a instituit măsura de scutire de la plata
impozitui pe profit a firmelor care desfăşoară
exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare,
în primii zece ani de activitate.

În plus, atât firmele cât şi populaţia vor beneficia
de pe urma eliminării a peste 100 de taxe nefiscale
și a reducerii supraaccizei la carburanți (de șapte
eurocenți) începând cu primul trimestru al anului
2017. 

din perspectiva echilibrului bugetar, o problemă
importantă este legată de colectarea 
veniturilor, în condiţiile în care românia are unul
dintre cele mai mici grade de colectare a
veniturilor la bugetul de stat din ue. În acest sens,
guvernul a propus o serie de măsuri destinate
îmbunătățirii colectării veniturilor şi reducerii
evaziunii fiscale. 

totodată, guvernul a implementat în prima parte a
anului 2017 o serie de măsuri ce vizează creşterea
încasărilor la bugetul de stat, printre care
consilierea contribuabililor pentru plata taxelor la
timp şi completarea corectă a declaraţiilor fiscale,

îndrumarea contribuabililor pentru accesarea plăţii
eşalonate a obligaţiilor fiscale, în cazul în care nu-şi
pot plăti la timp taxele şi impozitele, extinderea
serviciului “spaţiul Privat virtual“ la persoanele
juridice şi la alte entităţi fără personalitate juridică,
poprirea pe conturi doar pentru suma datorată
AnAF în cazul contribuabililor care sunt executaţi
silit, iniţierea de acţiuni de control în domeniul
comerţului on-line şi intensificarea controlului
pentru a descoperi contribuabilii care înregistrează
facturi false în contabilitate. 

modelul de taxare la nivel global se află într-un
proces de reașezare pe alte principii, iar abordarea
autorităților fiscale în cadrul controalelor devine
mai strictă. Autoritățile fiscale române vor avea
acces la informațiile financiare și fiscale ale tuturor
entităților din cadrul unui grup pe care le
raportează societățile mamă în jurisdicțiile de
rezidență, inclusiv despre filialele / sediile lor
permanente  din românia.

Conferința cu tema impaCtuL fisCaLității
asupra mediuLui de afaCeri este 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. 

evenimentul va prezenta pe larg ultimele
modificări preconizate ale Codului Fiscal și Codului
de Procedură Fiscală, cu măsuri benefice și
echitabile, pentru a reduce birocrația, a îmbunătăți
claritatea textului de lege și a elimina interpretările.

evenimentul își propune să genereze dezbateri
utile și soluții eficiente pentru creşterea încasărilor
la buget și pentru reducerea poverii fiscale  a
companiilor.

AuDIENțĂ: 
consultanţi fiscali, experţi fiscali, auditori financiari, contabili, evaluatori, directori financiari, directori generali,
controlleri financiari, directori economici, analişti financiari, asociaţii patronale şi profesionale, ong-uri cu profil
fiscal; mass-media 

PRINCIPAlElE TEME DE DIsCuțIE:
impactul modificărilor preconizate la Codul Fiscal și Codul de Procedură Fiscală 
Plata defalcată a tvA – care este efectul asupra creșterii gradului de colectare la buget?
măsuri de încurajare a conformării voluntare a contribuabililor
soluții eficiente pentru creşterea încasărilor la buget și pentru reducerea poverii fiscale
noutăți în domeniul prețurilor de transfer, în contextul planului de măsuri BePs (Base erosion and Profit shifting)
Plata online a taxelor și impozitelor
Aspecte privind inspecția fiscală. Controale și litigii fiscale

CoNTACT
mirCea fiCa, senior editor, legal magazin 0732 903 216 mircea.fica@legalmagazin.ro
roxana Biga, office manager, legal magazin 0736.366.192 office@legalmagazin.ro

AgENDĂ EVENIMENT
09:00 - 09:30 Înregistrare partiCipanți
09:30 - 11:30 sesiunea i                                              

oana iaCoB, secretar de stat, ministerul Finanțelor Publice
mihaeLa huţanu, director general Adjunct, direcţia generală de Asistenţă 

pentru Contribuabili, AnAF
"Măsuri de încurajare a conformării voluntare a contribuabililor"

eLena apostoLesCu, director general, CmF Consulting
"Reevaluarea activelor - optimizarea fiscală și beneficiile înregistrării în contabilitate"

Cristina ștefan, Accounting specialist, smart Bill
"Smart Bill: Noua generație a softurilor de conta"

11:30 - 12:00 pauză de Cafea & networking & disCuții Cu presa
12:00 - 14:00 sesiunea a ii-a                                        

adrian Bența, Consultant fiscal, manager Bența Consult
Luisiana doBrinesCu, managing Partner, dobrinescu dobrev sCA

"Modificări recente în Codul de procedură fiscală"
aLina CoBuz, managing Partner, Cobuz și Asociații

"Impozitarea tranzacțiilor"

14:00 - 15:00 masa de prânz


