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Tipurile de politici fiscale utilizate în 
cazul detașărilor internaționale și 
aspecte practice privind impozitul 
ipotetic 

Echipa People Services din cadrul KPMG, vă invită la o dezbatere 

privind aspecte legate de detașarea internațională a angajaților. Mai 

exact, se vor discuta tipurile de politici fiscale utilizate în cazul 

detașărilor internaționale și aspecte practice privind impozitul ipotetic. 

Cui se adresează? 

Seminarul se adresează specialiștilor în mobilitate internațională, 

profesioniștilor din domeniul fiscal și al resurselor umane. 

Obiectivele cursului: 

În cadrul acestei dezbateri, principalele teme abordate vor fi: 

— Tipurile de politici fiscale utilizate în cazul detașărilor și 

avantajele/ dezavantajele acestora; 

— Implicațiile tipului de politică fiscală utilizată de companie asupra 

angajatului dar și asupra angajatorului; 

— Coroborarea prevederilor politicii fiscale a companiei cu prevederile 

legale în materie fiscală (i.e. Codul Fiscal); 

— Conceptul de impozit teoretic (Hypothetical tax) și importanța 

acestuia în contextul politicii de egalizare fiscală a companiei. 

Instructori: 

Evenimentul va fi susținut de profesionişti KPMG cu experienţă în 

domeniul fiscal și al mobilității internaționale: 

— Mădălina Racovițan, Partner,  Head of People Services; 

— Irina Marinescu, Manager, People Services; 

— Medeea Popescu, Associate Manager, People Services. 

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. 
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Loc 
KPMG România, 
Șos. București – Ploiești, 
nr. 69-71, P.O. Box 18-
191, Sector 1, București, 
013685 

Organizarea cursului este 
condiţionată de 
înregistrarea unui număr 
minim de participanţi. 

Limba 
Română 

Înscrieri 
Până la 23 ianuarie 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 

Ana Maria David  
T:+40 (751) 222 725 
F +40 (372) 377 700 
E:anadavid@kpmg.com
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