Dată: 09/03/2017

Durată: 09:00 – 16:00

Oraș: Cluj-Napoca

Seminar acoperit de
abonamentul de
cursuri fiscale

Seminar: "Aspecte de procedură fiscalăspețe de interes"

Loc
Liberty Technology
Park, Str. Gării nr. 21,
Cluj-Napoca, Corp A

Conferința se va concentra pe principalele prevederi legislative și cu efect
practic ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. De
asemenea, în decursul întregii prezentări vom aborda spețe de interes,
preluate din cazuistica recentă si din jurisprudența instanțelor de judecată
românești și internaționale. Abordarea noastră va ține cont de practica
autorităților pe parcursul procedurilor de administrare fiscală, astfel încât
materialul prezentat să constituie un instrument util pentru specialiștii din
domeniul financiar-contabil și juridic. Aspectele teoretice vor fi ilustrate prin
studii de caz.

Limba
Română
Participanţii vor primi
materiale de curs.
Sunt incluse masa de
prânz şi gustările.

Organizarea cursului
este condiţionată de
înregistrarea unui
În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom
număr minim de
discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică participanţi.

multe dintre societăți.

Pentru a fi siguri ca vom acoperi cele mai importante teme pentru
participanți, avem rugămintea de a ne transmite, la momentul înscrierii, și
o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.
Cui se adresează?

Înscrieri
Până la 07 martie 2017,
prin confirmare
telefonică sau prin
email la:
Iuliana Mureșan

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar,
T:+40 (735) 869 153
contabil, fiscal și juridic.
F +40 (753) 333 800
Obiectivele cursului:
Discutarea principalelor aspecte de avut în vedere din perspectiva
procedurii fiscale. Prezentarea spețelor de interes preluate din cazuistica
recentă și din jurisprudența instanțelor de judecată românești și
internaționale.
Expunerea celor mai semnificative modificări recente ale Codului de
Procedură Fiscală
Instructori:
Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul
fiscal:


Romana Schuster, Senior Manager în cadrul Departamentului
de Consultanță Fiscală – Impozite Directe



Daniel Hadăr, Senior Manager în cadrul Departamentului de
Consultanță Fiscală – Impozite Indirecte



Ciprian Stoian, Manager în cadrul Departamentului de
Consultanță Fiscală – Impozite Directe

Agenda:

E:imuresan@kpmg.com

08.45 – 09.15 Înregistrarea participanților
09.15 – 11.00


Cum se aplică dreptul de apreciere a organelor de inspecție
fiscală? Abordări practice.



Sancțiuni pentru depășirea termenelor de efectuare a inspecției
fiscale. Cum se aplică?



Cum se poziționează controlul antifraudă în procedura fiscală și
care sunt implicațiile juridice.



Modalitatea de calcul a prescripției fiscale.

11.00 – 11.15 Pauză de cafea
11.15 – 13.00


Procedura de soluționare a contestației – aspecte practice de
interes privind punctul de vedere al contribuabilului și
soluționarea contestațiilor



Cum intervine contribuabilul în soluționarea contestațiilor?
Principiul bunei credințe și sarcina probei.



Se pot scurta termenele privind soluționarea contestațiilor?



Se poate dispune suspendarea procedurii de soluționare a
contestației?

13.00 – 14.00 Pauza de prânz
14.00 – 16.00


Ce poate face contribuabilul dacă contestația nu a fost
soluționată în termen util? Aspecte de ordin procedural fiscal și
juridic.



Care este relevanța interpretării legislației fiscale în contextul
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.



Penalitatea de nedeclarare – când, cum și pentru cine se aplică?



Reguli privind comunicarea actelor administrative fiscale.



Modificări de dată recentă aduse Codului de Procedură Fiscală.

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom
prezenta aspecte de ordin teoretic de interes, dar vom pune mai ales
accentul pe latura practică, atât din perspectivă fiscală cât și din cea
juridică. Obiectivul cursului e ca participanții să deprindă cu ușurință
tehnicile și abordările pe care organele de inspecție fiscală le au la
dispoziție, dar și drepturile pe care legea le conferă contribuabililor, în
vederea minimizării riscurilor la care sunt expuși în relația cu legiuitorul.
În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest
eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră şi vă stăm la
dispoziţie pentru orice întrebări în acest sens.

Mai multe detalii despre Abonamentul pentru cursuri fiscale.
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