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Noutăți fiscale în 2016 și 
impactul lor asupra companiilor 
 

KPMG are plăcerea să vă invite la conferința dedicată recentelor 

modificări aduse cadrului legislativ fiscal din România, care va 

avea loc la Camera de Comerț și Industrie Iași, în data de 12 

octombrie 2016.  

Tematică: 

Aprobarea Noului Cod Fiscal și a Noului Cod de procedură fiscală 

este probabil cel mai important moment din ultimii ani pentru 

mediul de afaceri din România. Reducerea cotei TVA, noile 

prevederi privind documentația aferentă prețurilor de transfer, 

reducerea impozitului pe dividende, prevederile referitoare la 

scutirea de la plata impozitului pe venit pentru persoanelor fizice 

care lucrează în domeniul cercetării-dezvoltării, introducerea 

principiului in dubio contra fiscum, sunt doar câteva dintre 

modificările care pot avea un impact semnificativ asupra activității 

tuturor societăților din țara noastră, precum și a grupurilor din care 

acestea fac parte. 

Ținând cont de presiunea tot mai mare a inspecțiilor fiscale, 

devine stringentă nevoia de a înțelege modificările aduse de 

noutățile fiscale astfel încât aplicarea corectă a prevederilor să fie 

efectuată cu un impact redus asupra activității societăților.  

Conferința va fi axată pe prezentarea informațiilor esențiale din 

Noile Coduri, proiectele recente de lege și pe principalele aspecte 

care ar putea avea efecte pozitive sau negative asupra afacerilor 

societăților din România. Evenimentul se va desfășura într-o 

manieră interactivă fiind încurajată intervenția participanților și 

discuțiile libere. 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, am aprecia prezența dumneavoastră şi vă stăm la 

dispoziţie pentru orice întrebări în acest sens. 

 

Menționăm că acestă conferință se adresează, în principal, 

persoanelor cu atribuții de conducere din cadrul societăților, cum 

ar fi CFO, CEO, Financial/Accounting Managers. 

Prezentări: 

8:30 – 9:00 Înscrierea participanților  

 

09:00 – 10:45             

 Cele mai recente modificări din Codul Fiscal  

 Scutiri aferente impozitului pe venit: 

 Impozitul pe venituri din creearea de programe pe 

calculator 

 Impozitul pe venituri din activități de cercetare-dezvoltare 

Modificări preconizate ale Codului Fiscal 

10:45 – 11:00 Pauză  

11:00 – 13:00 

Noutăți privind prețurile de transfer 

Noul Cod de Procedură Fiscală – Care sunt noutățile? Ce se 

schimbă? 

Instructori: 

Cursul va fi susţinut de profesionişti KPMG cu experienţă în 

domeniul  fiscal:  

Ionuţ Măstăcăneanu, Senior Manager în cadrul departamentului 

de Asistență Fiscală  

Cristina Vasilescu (Voicu), Senior Manager în cadrul 

departamentului de Asistență Fiscală  

Dan Verescu, Consultant în cadrul departamentului de Asistență 

Fiscală  

Andreea Maftei (Abramiuc), Consultant în cadrul departamentului 

de Asistență Fiscală  

Nicoleta Niţu (Oancă), Consultant în cadrul departamentului de 

Asistență Fiscală  
 

Locația 

Camera de Comerț și 
Industrie Iași – Bd. 
Carol I, nr. 27 
 
Limba 
Română 

Durata 

09:00 – 13:00 

Înscrieri  
Până la 7 

octombrie 2016, 

prin confirmare 

telefonică sau 

prin email la: 

RSVP 
Nicoleta Niţu 
(Oancă) 
Fax   +40 (752) 710 
048 
Mob  +40 (756) 068 
151 
noanca@kpmg.com 
  
Participarea la acest 
eveniment este gratuită 
în limita locurilor 
disponibile, maximum 
trei reprezentanți/ 
societate. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

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 Romania S.R.L. a Romanian limited liability company and a member 
firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.  
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