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Christmas breakfast cu KPMG: Take a Tax Break!  

Echipa de prețuri de transfer a KPMG are plăcerea de a vă invita la 

evenimentul “Christmas breakfast cu KPMG”, care va avea loc la 

sediul KPMG, în data de 16 decembrie 2016, de la ora 9.00 până la 

ora 12.30.  

Tematică: Prețurile de transfer în contextul actual 

În cadrul acestui eveniment, ne propunem să discutăm aspecte 

legislative și practice în materie de prețuri de transfer.   

Vom discuta despre: 

 Aplicabilitatea noilor prevederi în materie de documentare a 

prețurilor de transfer în lumina acțiunilor BEPS; 

 Obligativitatea pregătirii anuale a documentației de prețuri de 

transfer 

 Instrumente moderne de analiză și interpretare din cadrul 
Acțiunilor BEPS 

 Practica controalelor în materie de prețuri de transfer 

Am aprecia prezenţa dumneavoastră la acest eveniment și vă stăm 

la dispoziție pentru orice întrebări ați avea în acest sens.  

Agenda 

  9.00 –   9.30 – Înregistrarea participanților și networking 

  9.30 – 10.45 – Prezentări și discuții 

10.45 – 11.00 – Pauză 

11.00 – 12.30 – Prezentări și discuții 

12.30 – 13.30 – Prânz 

Din partea KPMG vor participa: 

 Teodora Alecu, PhD, Tax Director, Servicii privind prețurile de 

transfer 

 Cristina Vasilescu (Voicu), Tax Senior Manager, Servicii 

privind prețurile de transfer 

 Liviu Gheorghiu, Tax Manager, Servicii privind prețurile de 

transfer 

 Alexandra Ion, Tax Manager, Servicii privind prețurile de 

transfer 

 Ana-Maria Vasile, Tax Consultant, Servicii privind prețurile de 

transfer 
 

Loc 
Șos. București – Ploiești, 
nr. 69-71, P.O. Box 18-
191, Sector 1, București, 
013685 
 
Limba 
Română 
 
Înscrieri 
Până la 14 decembrie 
2016, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 
 
Ana Maria David  
T:+40 (751) 222 725 
F +40 (372) 377 700 
E:anadavid@kpmg.com   

 

  
 

 

 

 
 
 

 

 

Privacy | Legal 
 
Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la 
comunicările KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
 
© 2016 KPMG Tax S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, 
membra a retelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International 
Cooperative („KPMG International”), o entitate elvetiana. Toate drepturile rezervate.  
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