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Prezentare

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 programul
de plată online a taxelor și impozitelor,
precum și alte inițiative care vin în sprijinul
contribuabililor.

Conferința este una de referință, care se
desfășoară semestrial. Evenimentul își
propune să genereze dezbateri utile și
soluții eficiente pentru creşterea încasărilor
la buget și pentru reducerea poverii fiscal  a
companiilor.

Audiența:

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 Noului Cod Fiscal și a Noului
Cod de Procedură Fiscală; analiză după 10
luni de la intrarea în vigoare;
Soluții eficiente pentru creşterea
încasărilor la buget și pentru reducerea
poverii fiscale; Model de creștere a
încasărilor – reducerea impozitului pe
dividende
Plata online a taxelor și impozitelor;
Planul de măsuri BEPS;
Analiza propunerilor de modificare a
Codului fiscal 
Micul antreprenor - subiectul inspecțiilor
fiscale
Implementarea guvernanței corporative în
companiile aflate în subordinea MFP
Indemnizațiile pentru mame (85% din
salariul net)
Scutirea de impozit pentru activitățile de
cercetare
Îmbunătățiri pe TVA  -  fișa 088
Impozitul forfetar
Plata prin carduri - facilități

Propuneri vorbitori:

MIhAELA hUȚANU, 
Director General Adjunct, Direcția Asistență
Contribuabili, ANAF
„Rolul ANAF în asistența contribuabililor”

DAN MANOLESCU,
Președintele Camerei Consultanților Fiscali
FLORENTINA ȘUȘNEA,
Prim-Vicepreședinte, Camera
Consultanților Fiscali și Managing Partner,
PKF Finconta
„2016 - Anul pre]urilor de transfer”

IONUȚ ȘTEFAN,
Vicepreședinte CCF, Partner TaxAdvise
DAN SChwARTz,
Managing Partner, RSM Romania SRL
„Codul fiscal-schimbări trecute, prezente 

și viitoare”

ADRIAN BENȚA,
Consultant Fiscal, Manager, Bența Consult
„Modificarea Codului Fiscal - Regimul Special 
al TVA pentru agricultori”

DRAGOȘ PĂTROI,
Managing Partner, DRP Tax
LIVIU STANCU,
Managing Partner Liviu Stancu & Asociații
(ex. Secretar de stat, Ministerul Justiției)
MELEK IBRAIM, 
specialist în Departamentul de pregătire
profesională și audit, CITR



agendă eveniMent

09:00 - 09:30 Înregistrare participanți

09:30 - 11:30 sesiunea i                                                         

Moderator:
adrian bEnța, Consultant Fiscal, manager, bența Consult

11:30 - 12:00 pauză de cafea & networking & discuții cu presa

12:00 - 14:00 sesiunea a ii-a                                                

Moderator:
dragoș Pătroi, managing Partner, drP tax

14:00 - 15:00 Masa de prânz

Contact

mirCEa FiCa, senior Editor, legal magazin, tel. 0732.903.216, mircea.fica@legalmagazin.ro
mugur istodE, senior Editor, legal magazin, tel. 0744.686.458, mugur.istode@legalmagazin.ro
roxana biga, office manager, legal magazin, tel. 0736.366.192, office@legalmagazin.ro




