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Principalele schimbări fiscale la nivel internațional și local au fost dezbătute 

de mediul de afaceri din Cluj-Napoca în cadrul evenimentului „Tax & 

Finance Forum” 

 

• Conferința „Tax & Finance Forum – Cluj-Napoca” a reunit, în calitate de 

speakeri, specialiști din companii precum: EY România, KPMG Romania, 

FiNEXPERT, PwC România, Deloitte România, PKF Finconta; 

  

• Speakerii prezenți au prezentat cum îi influențează ultimele reglementări și 

care sunt principalele provocări fiscale la nivel global și în România; 

 

București, 12 mai 2017 – BusinessMark a organizat pentru prima dată la Cluj-

Napoca conferința „Tax & Finance Forum”. Forumul a reunit experții în taxe și fiscalitate 

ai celor mai mari companii de consultanță prezente pe piața românească și factorii de 

decizie din departamentele financiar-contabile ale celor mai importante societăți 

comerciale din România. 

 

Conferința a inclus slot-uri de aproximativ o oră cu prezentări și sesiuni de întrebări 

și răspunsuri. Printre subiectele dezbătute se numără: noutăți ale legislației fiscale 

românești și internaționale, prețurile de transfer, aspecte privind impozitele pe venit și 

profit, contribuții sociale obligatorii, TVA – noutăți, deducere, ajustări, rambursare, 

interpretări legislative, abordarea ECJ, exemple practice, aspecte privind inspecția 

fiscală, controale și litigii fiscale, noutăți legislative în domeniul contabilității, aspecte 

privind legislația de mediu. 

 

GABRIEL SINCU, Director Executiv, Impozite directe în cadrul EY Romania a 

deschis evenimentul „Tax & Finance Forum” de la Cluj-Napoca cu o prezentare despre 

facilitățile fiscale pentru persoanele fizice ce desfășoară activități de cercetare-

dezvoltare. Acesta a subliniat că: „Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 reflectă 

condițiile de eligibilitate și documentația necesară pentru justificarea scutirii de la 

impunere a veniturilor salariale. 

Măsura este benefică având în vedere și faptul că angajatorii plătesc contribuții sociale 

mai mari din 2017 iar personalul înalt calificat a fost afectat de renunțarea la plafoanele 

de contribuții sociale. Putem considera această facilitate fiscală o metodă de retenție 

pentru personalul înalt calificat. România trebuie să găsească metode prin care să 

continue să atragă investitorii străini, iar această facilitate este aplicabilă și personalului 

detașat din străinătate în țara noastră. Principalele industrii care pot beneficia de această 
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facilitate sunt: IT&C, pharma, automotive, agribusiness, bunuri de larg consum, sectorul 

bancar și energie.” 

 Am aflat că 2017 vine cu modificări privind Taxa pe Valoarea Adăugată: reducerea 

cotei de TVA la 19%, posibilitatea deducerii TVA aferentă achizițiilor efectuate de la 

contribuabili inactivi, eșalonarea ajustării TVA aferentă bunurilor de capital, eliminarea 

Registrului Operatorilor Intra-comunitari (ROI), eliminarea formularului 088, introducerea 

regimului special pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale sau 

întreprinderi familiale care efectuează activități/ servicii agricole, suspendarea, până la 

data de 31 decembrie 2019, a obligației depunerii a trei declarații informative: 392A, 392B 

și 393, mărirea plafonului pentru introduceri în Intrastat de la 500.000 RON la 900.000 

RON. Despre toate aceste schimbări a oferit detalii DANIEL HADAR, Senior 

Manager, KPMG Romania. 

 

 Unul dintre cele mai de interes subiecte fiscale pentru mediul de afaceri este cel 

al prețurilor de transfer. 

BOGDAN CONSTANTINESCU, Tax Manager, Transfer pricing în cadrul Deloitte 

Romania a prezentat participanților: implicațiile Planului de Acțiuni BEPS, aspecte privind 

prețurile de transfer - Reglementări și practici locale, Ordinul ANAF 442/2016 și criteriile 

de selecție a marilor contribuabili – Ordinul 3648/2015 și Ordinul 3609/2016. 

La nivelul inspecțiilor fiscale, Bogdan Constantinescu a subliniat evoluția controalelor 

privind prețurile de transfer, abordarea autorităților fiscale în cadrul controalelor de prețuri 

de transfer, aspecte privind inconsecvența cu prevederile internaționale, practicile 

contradictorii în cadrul inspecțiilor fiscale, practici neconforme cu prevederile locale 

privind prețurile de transfer, procesul de inspecție fiscală în domeniul prețurilor de transfer 

și aspecte privind eliminarea dublei impuneri în domeniul prețurilor de transfer. 

 

 Discuțiile din cadrul „Tax & Finance Forum” au continuat cu prezentările 

specialiștilor FiNEXPERT Consulting, MITEL SPĂTARU, Tax Partner și CRISTIANA 

OPREA, Senior Tax Consultant. Subiectele dezbătute au fost: analiză regim impozitare 

aplicabil, modificări în sfera impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, modificări și 

considerații în sfera impozitului pe profit, impozit specific, modificări recente în domeniul 

TVA, practica inspecțiilor fiscale în materia rambursării de TVA. 

 

DIANA OPRESCU, Manager, Consultanță Fiscală în cadrul PwC Romania a 

prezentat principalele aspecte privind planificarea fiscală în contextul actual. BEPS aduce 

la nivel internațional importante schimbări: modelul de afaceri, structuri de holding, 
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finanțare, proprietate intelectuală, sediu permanent, transparență. În acest context, Diana 

Oprescu a accentuat că este importantă o analiză riguroasă a structurii de grup actuale, 

o structură coerentă care aduce avantaje economice, dar și fiscale, substanța economică, 

analiza cost-beneficiu, proces individual complex. 

 

MARIA POPA, Tax Manager, PKF Finconta a pus accent pe noutățile privind 

impozitul specific: reglementare, aplicativitate, particularități, impozitul pe profit, deducere 

cheltuieli din perioada de inactivitate și impozitul microîntreprinderilor. 

 

ALEXANDRU COMĂNESCU, Senior Manager, Deloitte Romania a prezentat 

aplicabilitatea deducerii TVA în contextul jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii 

Europene: scutire pentru livrări intracomunitare + livrări intracomunitare asimilate, 

activități economice + drept de deducere a TVA, scutire activități de asigurare, scutire 

activități învățământ. 

 

Principalele aspecte privind regimul vamal de export au fost prezentate de MIHAI 

PETRE, Senior Manager, Customs & Global Trade în cadrul Deloitte Romania: de ce este 

important să înțelegem regimul de export, care sunt consecințele aplicării eronate a 

procedurilor de export, exportul – perspectiva vamală versus TVA, opinii contradictorii 

emise de autorități ce au dus la schimbarea legii începand cu 2016, vămuirea centralizată 

la nivel național – o metodă de eficientizare a costurilor: concept, condiții, baza legală 

națională, excepții de la utilizare și notificarea în avans pentru control vamal. 

 

Moderatorul evenimentului a fost DANIEL DRĂGAN, Managing Partner, 

BusinessMark. 

 

Evenimentul „Tax & Finance Forum”, ediția organizată la Cluj-Napoca a reunit directori 

financiari, controlleri financiari, directori economici și contabili, auditori, experți fiscali, 

analiști financiari și consultanți fiscali.  

 

Forumul a fost organizat de BusinessMark alături de PwC Romania, FiNEXPERT, 

PKF Finconta, AVIS România, Camera Consultanților Fiscali, DWNT și BRCC. Partenerii 

media ai conferinței au fost: OrasulCluj, RadioTransilvania, RadioSon, Punctul, AlbaStiri, 

MagazinSalajean, Clujuldebuzunar, Cluj.com, Clujbusiness, Gazetadestiri, 

BusinessCover, TheTrends, Jurnalul de Afaceri, Femei în afaceri, NewMoney, Ziare.com, 

Business24, SaptamanaFinanciara, Mtcmagazin, Startups.ro, PRBox, Rbeconnect, 

Antreprenorinromania, Bucuresteni.ro, Promo Afaceri, Legal Marketing, Finzoom, 
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Calendar Evenimente, Plan de afacere, Roportal, Transilvania Business, Debizz, MLM 

News, Economiaonline, Global Manager, Avocatura, Manager Express, Chalbert, 

MediaRabbit, Revista Valoarea, Vox Capital, 1asig.ro, Administratie.ro. 

 

Pentru informații despre evenimentele noastre vă invităm să accesați site-ul 

BusinessMark sau să ne scrieți pe adresa office@business-mark.ro. 

 

Despre BusinessMark 

 

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate de B2B și pune la dispoziția 

clienților săi modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta în mod direct cu 

mediul de afaceri și de a crea oportunități de parteneriat strategic. Atât prin organizarea 

de evenimente business, cât și prin serviciile de B2B Public Relations, BusinessMark își 

propune să vină în întâmpinarea partenerilor săi cu strategii de comunicare și promovare 

centrate pe business matchmaking și crearea de oportunități de dezvoltare. 
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