Program Academic
Marți, 6 mai 2014

 09:30 – 10:00 - Sosirea participanților. Cuvânt introductiv.
 10:00 – 11:00 - Salt în timp: Istoricul fiscalităţii vs Reglementări actuale
•
•
•

Rolul și evoluția fiscalității și a controlului fiscal în România
Modificări majore aduse legislației fiscale și aspecte practice actuale
Miza relaxării legislației fiscale

 11:00 – 11:10 – Coffee-break

 11:10 – 12:30 - Consultanța juridico-fiscală. Salvarea unei zone de business?
•
•
•
•

Consultanța juridico-fiscală – un avantaj competitiv?
Nevoia de securizare a riscurilor
Flexibilitatea – caracteristica esențială a mediului concurențial
Eficiența și profitabilitatea soluțiilor de afaceri oferite prin serviciile integrate de
consultanță

 12:30 – 12:40 - Coffee-break

 12:40 – 13:50 - Sistemul de tip holding în România
•
•
•

Condițiile pe care România trebuie să le asigure pentru ca regimul de holding să
funcționeze eficient
Care sunt noutățile care apar prin introducerea unui astfel de regim?
Devine România mai atractivă din perspectiva investitorilor?

 13:50 – 14:45 – Prânz

 14:45 – 16:00 - Evaziunea fiscală – Cum a ajuns să fie o problemă de siguranță
națională?
• Portretul-robot al evaziunii fiscale: noțiune, nivel, efecte
• Lupta împotriva evaziunii fiscale - un pariu la nivel național
• Tehnici de prevenire și combatere a evaziunii fiscale

 16:00 – 16:10 - Coffee-break

 16:10 – 17:30 - Discuție Panel : Epopeea TVA plătită retroactive
•
•
•
•

Taxa pe valoare adăugată – Călcâiul lui Ahile din fiscalitatea românească?
Aspecte practice privind modificarea Codului Fiscal în domeniul TVA
Inspecțiile fiscale: proceduri și metode de control

Litigiile fiscale în domeniu: jocul de șah între contribuabili și autorități
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 17:30-17:45 - Cuvânt de încheiere

Miercuri, 8 mai 2014

 9:30 – 10:00 - Sosirea participanților
 10:00 – 11:00 - Efecte ale crizei economice actuale asupra variabilelor fiscale în
Uniunea Europeană
• Echilibrul financiar al UE: precar sau stabil?
• Problemele care au zguduit sistemul bancar în Europa
• Uniunea politică, bancară și fiscală – soluția pentru atenuarea crizei economice?

 11:00 – 11:10 - Coffee-break

 11:10 – 12:10 - Introducerea monedei euro – oportunitate și consecințe
•
•
•
•

Incertitudini la nivel european privind moneda unică - cum afectează ele situația
României?
Îndeplinirea criteriilor de convergență prevăzute de tratatul de la Maastricht
Ce probleme vor apărea după adoptarea monedei euro?
Depășesc avantajele euro dezavantajele sale?

 12:10 – 12:20 - Coffee-break

 12:20 – 13:45 - Impactul fiscalității asupra resurselor naturale
•
•
•
•

Taxa asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării
prețurilor din sectorul gazelor naturale
Piața carburanților - efectele introducerii noilor accize
Alinierea redevențelor la "media europeană" - unde se situează România?
"Fiscalitatea verde" în spațiul național

 13:45 – 14:30 – Prânz

 14:30 – 15:40 - Controverse referitoare la impozitul cu reţinere la sursă
•
•
•

Corelarea dispoziţiilor Codului Fiscal cu legislaţia europeană
Aplicare cu caracter discriminatoriu?
Jurisprudenţa ICCJ şi CEJ în materie

 15:40 – 15:50 - Coffee-break
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 15:50 – 16:50 - Investitorii străini – sceptici din cauza sistemului fiscal autohton?
•
•
•

Cum arată mediul fiscal optim în vederea dezvoltării afacerilor ?
Fiscalitatea românească – prea fluctuantă?
Soluţii practice - Factorii care stimulează economia

 16:50 – 17:00 - Coffee-break

 17:00 – 18:15 - Discuţie Panel: România – campioana reformelor fiscale?
•
•
•

Implementarea reformelor impuse de FMI și UE - suntem buni învățăcei sau și
buni practicieni?
Prea multe reforme și prea puține rezultate?
Modul în care reformele fiscale îi influențează pe investitorii străini

 18:15 – 18:30 - Cuvânt de încheiere
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