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Seminar special - dedicat inspecțiilor 
fiscale și altor aspecte de procedură 
fiscală (perspective practice actuale și 
jurisprudență recentă) 

Sumar: 

KPMG Timișoara organizează un seminar special și extraordinar, 

dedicat inspecțiilor fiscale, alături de prezentarea principalelor 

prevederi legislative și cu efect practic ale Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedură Fiscală. 

De asemenea, în decursul întregii prezentări vom aborda spețe de 

interes, preluate din cazuistica recentă și din jurisprudența instanțelor 

de judecată românești și internaționale. Abordarea noastră va ține 

cont de practica autorităților pe parcursul procedurilor de administrare 

fiscală, astfel încât materialul prezentat să constituie un instrument 

util pentru specialiștii din domeniul financiar-contabil și juridic. 

Aspectele teoretice vor fi ilustrate prin studii de caz. 

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod 

interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se 

confruntă în practică multe dintre societăți. 

Cui se adresează? 

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul 

financiar, contabil, fiscal și juridic. 

Obiectivele cursului 

Discutarea principalelor aspecte de avut în vedere din perspectiva 

procedurii fiscale. 

Prezentarea spețelor de interes preluate din cazuistica recentă și din 

jurisprudența instanțelor de judecată românești și internaționale.  

Expunerea celor mai semnificative modificări recente ale Codului de 

Procedură Fiscală. 

 

 

Loc 

Liberty Technology Park, 
Str. Garii nr. 21, Cluj-
Napoca, Corp A  

Limba 

Română 

 

Pentru înscrierea a 
minimum 3 participanți 
se acordă o reducere de 
10% din valoarea totală 

Participanţii vor primi 
materiale de curs. 

Sunt incluse masa de 
prânz şi gustările. 

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

 

Înscrieri 

Până la 19 mai 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 

 

Oana Tomoiaga  

T:+40 (748) 606 195 
F +40 (753) 333 800 
otomoiaga@kpmg.com   
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Tematică: 

 Cum se aplică dreptul de apreciere al organelor de inspecție 

fiscală? Abordări practice. 

 Dobânzi, penalităţi de întârziere, majorări de întârziere, 

penalitate de nedeclarare. 

 Sancțiuni pentru depășirea termenelor de efectuare a 

inspecției fiscale. Cum se aplică? 

 Cum se poziționează controlul antifraudă în procedura 

fiscală și care sunt implicațiile juridice. 

 Controlul antifraudă – anticamera investigației penale? 

 Modalitatea de calcul a prescripției fiscale.  

 Noul Cod de Procedură fiscală – aplicare și exerciții utile 

 Procedura de soluționare a contestației – aspecte practice 

de interes privind punctul de vedere al contribuabilului și 

soluționarea contestațiilor 

 Acțiunea în contencios administrativ în fața instanței 

specializate – repere și tendințe 

 Modificări de dată recentă aduse Codului de Procedură 

Fiscală. 

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă stăm 

la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens. 

Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru 

dumneavoastră, avem rugămintea să ne transmiteți la momentul 

înscrierii (otomoiaga@kpmg.com) și o listă a problemelor practice pe 

care doriți să le includem în dezbatere. 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

fiscal și juridic: 

 Dragoș Doroș, Director în cadrul Departamentului de 

Consultanță fiscală; 

 Vlad Crăciun, Senior Manager în cadrul Departamentului de 

Consultanță fiscală; 

 Alexandru Stănoiu, Senior Managing Associate, KPMG 

Legal; 

 Ciprian Stoian, Manager în cadrul Departamentului de 

Consultanță Fiscală. 
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Privacy | Legal 
 
Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la 
comunicările KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
© 2017 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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