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Implicatii fiscale in tranzactiile intragrup
Programul Seminarului
Cresterea volumului si diversitatii tranzactiilor
intra-grup in ultimii ani este o realitate pentru care
trebuie sa fim pregatiti, cu atat mai mult cu cat
autoritatile fiscale internationale si interne dedica
o atentie sporita atat reglementarilor specifice cat
si verificarilor fiscale pe aceasta tema.

Scopul acestui seminar este acela de a va face o
idee concreta despre modul in care trebuie abordate
tranzactiile intra-grup din perspectiva analizei
implicatiilor fiscale.

Agenda

Prezentarea va fi structurata pe baza principalelor
tranzactii intra-grup: achizitii/vanzari de materii
prime/produse finite, achizitii de echipamente,
prestari de servicii, plati de revedente,
imprumuturi, tranzactii cu active necorporale.

1.

Intrucat aplicabilitatea practica este conceptul- cheie
al seminarului, va rugam sa aduceti in discutie
problemele specifice intalnite in cadrul companiei
dumneavoastra in legatura cu tematica propusa,
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 pe
care le confruntati, va rugam sa ne trimiteti intrebarile
dumneavoastra prin formularul de inregistrare
anexat.

Va propunem spre discutie urmatoarele
subiecte :
Implicatiile tranzactiilor intra-grup din
perspectiva preturilor de transfer:


Prezentarea principalelor aspecte din
cadrul unei analize functionale si
comparative a tranzactiilor intra-grup



Ajustari ale preturilor de transfer si
impactul fiscal

2.

Tranzactiile intra-grup din perspectiva
impozitului pe profit si al impozitului pe
veniturile nerezidentilor

3.

Evoluții recente pe plan international in
privinta tranzactiilor intra-grup

Cui ii este destinat seminarul?
Seminarul se adreseaza persoanelor care sunt
responsabile direct sau indirect cu domeniul fiscal
in compania dumneavoastra, directori ai
departamentelor de taxe sau financiare, auditori
sau analisti financiari, specialisti in fiscalitate si
contabili.

Limba
Seminarul se va desfasura in limba romana.

Ziua seminarului
28 octombrie 2014

Taxa de participare nu include cazarea.

Intervalul de timp
09.00 – 14:30

Prezentatori
Ciprian Gavriliu – Director, Departamentul
Servicii Fiscale
Simona Goje – Manager, Departamentul Servicii
Fiscale Cluj-Napoca

Locatia:
City Plaza Hotel
Str. Sindicatelor 9-13
Cluj - Napoca

Taxa
70 € – pentru primul participant;
50 € – pentru oricare alt participant din cadrul
aceleiasi societati/aceluiasi grup

Contactati-ne
Pentru informatii suplimentare privind
continutul seminarului va rugam sa ne
contactati:
Simona Goje
+40 730 585 937
sgoje@deloittece.com
Pentru informatii suplimentare privind aspecte
administrative va rugam sa ne contactati:
Raluca Ranga
+4021 207 54 17
raranga@deloittece.com

© 2014 Deloitte Tax SRL
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale
acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche
Tohmatsu Limited si a firmelor membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.

