Aspecte fiscale relevante pentru
industria automotive
Programul Seminarului

In conditiile modificarilor frecvente ale legislatiei fiscale,
aplicarea corecta a acesteia continua sa reprezinte o
provocare pentru companiile din Romania.

Aplicabilitatea practica este conceptul cheie al
seminarului.

Agenda (continuare)

Echipa Deloitte specializata in industria automotive, va
invita la un seminar interactiv pentru a discuta diferite
probleme teoretice si practice privind impozitul pe
profit, taxa pe valoare adaugata si preturile de
transfer, des intalnite in aceasta industrie.
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Mai mult, 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.
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Agenda
1.
2.
3.

Implicatii fiscale in cazul utilajelor/echipamentelor
puse la dispozitie in mod gratuit
Optimizarea procesului de productie – pierderi
tehnologice si minusuri de inventar
Facilitati fiscale – deducerea suplimentara pentru
cercetare dezvoltare, scutirea de impozit a
profitului reinvestit
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Stocuri in consignatie, stocuri la dispozitia clientului –
masuri de simplificare disponibile
Implicatii TVA in cazul refacturarilor de costuri
Justificarea scutirii de TVA pentru livrari
intracomunitare de bunuri si exporturi
Tratament TVA pentru servicii complexe sau mix de
livrari de bunuri si prestari de servicii
Servicii de inginerie prestate in cadrul grupului
Reorganizari de activitate: transferul drepturilor si
obligatiilor fiscale
Oportunitatea crearii unui grup fiscal
Aspecte privind preturile de transfer: ajustari de
preturi de transfer, licentierea, abordari in cadrul
inspectiei fiscale
Avantajele in natura acordate salariatilor din
perspectiva impozitului pe profit
Impozitul pe constructii - analiza bazei de impozitare

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

Limba
Seminarul se va desfasura in limba romana.
Taxa
90 € – pentru primul participant;
80 € – pentru oricare alt participant din cadrul
aceleiasi societati/aceluiasi grup
Taxa de participare nu include TVA.

Ziua seminarului
27 noiembrie 2014
Intervalul de timp
09.30 – 17.00
Locatia:
Hotel Ramada Pitesti
Calea Bucuresti nr. 31
Pitesti, Jud. Arges

Prezentatori
Silviu Sandache – Senior Manager, Impozite directe
Cristian Velcu – Senior Manager, Impozite indirecte
Alexandra Oprisescu – Manager, Preturi de transfer
Laura Iancu – Senior Consultant, Impozite directe
David Alina – Senior Consultant, Impozite indirecte

Contactati-ne
Pentru informatii suplimentare privind continutul
seminarului va rugam sa ne contactati:
Laura Iancu
+40 733 003 912
giancu@deloittece.com
Alina David
+40 735 212 702
alidavid@deloittece.com
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