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Context 
Cea de-a VI-a ediţie a conferinţei cu tema Impactul fiscalității asupra mediului de afaceri va prezenta modificările 

substanţiale din Noul Cod Fiscal şi din Normele metodologice de aplicare a Noului Cod Fiscal şi modul în care s-au 
adaptat contribuabilii şi autorităţile la aceste schimbări.  

Cadrul fiscal reglementat de Codul fiscal a cunoscut un proces complex de modernizare a acestuia materializat prin 
rescrierea Codului fiscal ca obiectiv prioritar inclus în Strategia fiscal–bugetară pentru perioada 2013–2015 şi în 
Programul Legislativ al Guvernului României pentru perioada 2013 –2016, concretizat în adoptarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 

Acest proces a avut în vedere realizarea următoarelor rezultate:  

Claritate şi accesibilitate în aplicarea prevederilor Codului fiscal, prin restructurarea pe baze sistematice a normelor 
fiscale; 

Transparenţă în prezentarea principiilor fiscale, în definirea conceptelor, noţiunilor şi metodelor, utilizate în construcţia şi 
administrarea coerentă a sistemului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale, reglementate de Codul fiscal, în 
scopul înţelegerii corecte şi evitarea interpretărilor în aplicarea normelor fiscale; 

Asigurarea corelării între prevederile Codului fiscal şi dispoziţiile Codului de procedură fiscală rescris, precum şi cu cele 
ale legislaţiei conexe; 

Creşterea eficienţei activităţii de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale prevăzute de Codul fiscal; 

Scăderea costurilor de administrare a impozitelor şi taxelor prevăzute de Codul fiscal precum şi a celor de conformare 
suportate de contribuabili; 

Stimularea liberei inițiative și încurajarea investițiilor în România prin reducerea cotei de impozitare a veniturilor din 
dividende. 

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 creşterea încasărilor la buget și pentru 
reducerea poverii fiscale.  
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Agendă Teme de discuţie Audienţă 

 
 

09:30-10:00  
Înregistrarea                

participanţilor şi  
welcome coffee 

 
10:00-13:00  

Sesiunea de dezbateri 
 
 

13:00-14:00 Business  
lunch 

 

 
 

Modificări privind TVA 
Modificări privind prețurile de 

transfer  
Modificări privind impozitul pe 

profit  
Modificări privind impozitele și 

taxelor locale  
Modificări în domeniul taxării 

persoanelor fizice  
Impozitarea profesiilor liberale 

Litigii fiscale 
 

 
 

consultanţi fiscali, 
experţi fiscali,  

auditori,  
contabili,  

directori financiari, 
directori generali, 

controlleri financiari, 
directori economici, 
analişti financiari, 

asociaţii patronale şi 
profesionale,  

ONG-uri cu profil fiscal, 
mass-media. 
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Speakeri 

Oana Iacob, Șef Serviciu, Direcția de Legislație în domeniul TVA, 
Ministerul Finanțelor Publice 

Florentina Șușnea, Prim-vicepreședinte, Camera Consultanţilor 
Fiscali - ”Modificările privind prețurile de transfer” 

Sebastian Bodu, Avocat 

Alin Negrescu, Tax Director, KPMG - ”Schimbări majore în ceea ce 
privește obligațiile declarative în materie de TVA” 

Alexandru Stănoiu, Manager, Legal Services, KPMG 

Adrian Bența, Managing Partner, Benta Consulting  
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Despre Legal Magazin 

• Bazele Legal Magazin  & Legal Magazin  Events au fost puse de o echipă cu experiență semnificativă în media și în piața           
realizării de evenimente corporate. Scopul acestui proiect este acela de a oferi o platformă de promovare și  informare          
pentru mediul de afaceri, pentru societățile de avocatură, dar și pentru celelalte profesii liberale din România. 

• Proiectul nostru cuprinde publicația Legal Magazin, divizia specială de evenimente Legal Magazin Events și site-ul                        
legalmagazin.ro. Conținutul actualizat și variat, cu accent pe avocatura de business, legislație și mediul corporate, dar  și          
noua interfață dinamică, fac din legalmagazin.ro un portal unic în mass-media de profil. 

 

• Contact 

• Mihaela Odică, Marketing Manager, Legal Magazin: 0740370294,  mihaela.odica@legalmagazin.ro 

• Mircea Fica, Senior Editor, Legal Magazin: 0732.903.216 , mircea.fica@legalmagazin.ro 
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