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Aspecte practice privind impozitul
pe profit
Programul Seminarului

Ne propunem ca in prima sectiune a seminarului
nostru sa dezbatem cateva dintre subiectele pe care le
consideram de interes aferente anului fiscal 2014.
Astfel, tematica propusa de noi se va axa pe aspecte
de impozitare directa (in special, impozitul de profit,
impozitul pe venit si impozitul pe veniturile
nerezidentilor).



Reevaluarea activelor – tratamentul din
perspectiva impozitului pe profit, precum si
a taxelor locale / impozitul pe constructii;



Cheltuielile cu serviciile – dificultati cu
documentarea lor; posibile implicatii
privind impozitul pe veniturile
nerezidentilor;

Agenda
Urmatoarele subiecte vor fi discutate in cadrul
seminarului:



Tratamentul fiscal aferent provizioanelor
pentru clienti incerti si al pierderilor din
creante;

Sesiunea I


Cheltuielile cu salariatii si tratamentul lor in
perspectiva impozitului pe venit si al
impozitului pe profit ;



Tratamentul fiscal al cheltuielilor aferente
autoturismelor / deplasari si diurna /
cheltuieli sociale / tichete cadou ;

Sesiunea a II-a


Potentiale modificari legislativ-fiscale;

Intrebari si raspunsuri



Pierderile de inventar / tehnologice /
perisabilitati – tratamentul contabil,
documentarea in vederea sustinerii
deductibilitatii fiscale ;



Provizioane vs angajamente (« accruals ») – tratamentul contabil si fiscal ;

Va rugam sa aduceti in discutie problemele
specifice intalnite in cadrul companiei
dumneavoastra, probleme pe care le vom discuta
intr-un limbaj cat se poate de clar pe parcursul
seminarului. Pentru o abordare cat mai detaliata a
problemelor cu care va confruntati, va rugam sa ne
trimiteti in prelabil intrebarile dumneavoastra prin
formularul de inregistrare anexat.

Cui ii este adresat seminarul?
Seminarul este adresat persoanelor care sunt
responsabile direct sau indirect cu domeniul fiscal
sau contabil in compania dvs. In acest sens ne
gandim la directorii departamentului financiar/ de
taxe, analisti financiari, specialisti in fiscalitate si
contabili.

Limba
Seminarul se va desfasura in limba romana.

Ziua seminarului
23 octombrie 2014

Taxa de participare nu include TVA.

Intervalul de timp
09.30 – 16.00
Locatia:
HOTEL Intercontinental
Bd. Nicolae Balcescu nr. 4,
Sector 1, Bucuresti

Taxa
150 € – pentru primul participant;
120 € – pentru oricare alt participant din cadrul
aceleiasi societati/aceluiasi grup

Prezentatori
Introducere
Impozit pe profit
Impozitul pe venit

Daniel Petre, Director
Andrei Tercu, Manager
Ioana Nastase, Senior Consultant
Adrian Stoian, Manager

Contactati-ne
Pentru informatii suplimentare privind tema si
continutul seminarului va rugam sa ne contactati:
Daniel Petre
+40 21 207 54 44

dpetre@deloittece.com
Andrei Tercu
+ 40 21 207 56 16
atercu@deloittece.com

Pentru informatii suplimentare privind aspecte
administrative va rugam sa ne contactati:
Daniela Dragomir
+40 21 207 56 31

edragomir@deloittece.com
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