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Intrăm într-o nouă eră a 

fiscalității? 

KPMG în România vă invită la conferința "Intrăm într-o nouă eră a 

fiscalității?", pe parcursul căreia vor fi prezentate și discutate principalele 

tendințe în fiscalitatea românească și provocările cu care se confruntă 

companiile din România și angajații acestora, în domeniul fiscal și al 

forței de muncă. 

 

Conferința va fi transmisă în direct prin intermediul site-ului ZF Live și va 

fi moderată de Sorin Pâslaru, Redactor-Șef al Ziarului Financiar. 

 

Agenda 

 

9:00 – 9:45 – Perspectiva fiscala a anului 2017 

Introducere: 

Șerban Toader, Partener Senior, KPMG în România 

Măsurile fiscale ale anului 2017 și la ce să ne așteptăm: 

Ramona Jurubiță - Partener, Coordonator al Departamentului de 

Servicii de Asistență Fiscală & Juridică, KPMG în România 

Technology and the future of the Tax function:  

René Schöb, Partener, Servicii de Asistență Fiscală, Coordonator al 

Biroului pentru clienți vorbitori de limba germană (German Desk), KPMG 

în România (prezentare în limba engleză) 

 

9:45 – 10:50 – Tendințe în fiscalitate și în domeniul forței 
de muncă 

Profilul angajatului - cum va arată forța de muncă în 2022? Mădălina 

Racovițan, Partener, Servicii de Asistență Fiscală, Coordonator People 

Services, KPMG în România 

Mobilitatea forței de muncă - tendințe, oportunități și provocări - 

Daniela Oprescu, Director, Global Mobility Services, KPMG în România 

Sustenabilitatea politicilor fiscal-bugetare 

Niculae Done, Partener Servicii de Asistență Fiscală, KPMG în 

România 

10:50 – 11:10 – Pauză 

 

11:10 – 12:30 – Aspectele practice ale anului 2017 în 
fiscalitatea românească 

La ce să ne așteptăm în 2017 în domeniul prețurilor de transfer 

Teodora Alecu, Director, Servicii de Asistență Fiscală, KPMG în 

România 

TVA – modificări, provocări și așteptări în perioada următoare 

Alin Negrescu, Director Servicii Fiscale, KPMG în România 

Care sunt noutățile și perspectivele în privința taxelor de mediu? 

Valentin Durigu, Associate Director, Servicii de Asistență Fiscală, 

KPMG în România 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, am aprecia prezența dumneavoastră şi vă stăm la dispoziție 

pentru orice întrebări în acest sens.  

 

Data 
19 ianuarie 2017 
 

Loc de desfășurare 

Sediul KPMG România 
Victoria Business Park, 
DN1, Sos. Bucuresti-
Ploiesti nr. 69-71, Sector 
1, Bucuresti  
 
Conferința va fi transmisă 
live prin intermediul site-
ului ZF Live și va fi 
moderată de Sorin 
Pâslaru, Redactor-Șef al 
ZF 
 

Limba 

Română 
 

Durata 
09:00 – 12:30 
 

Înscrieri  
Până la 17 ianuarie 
2017, prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 
 
Ana Maria David 
T +40 (751) 222 725 
F +40 (372) 377 700 
anadavid@kpmg.com  
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