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Transparenţă, reorganizare şi concurenţă în 
legislaţia fiscală europeană. Cum se vor 
transpune acestea în legislația fiscală din 
România? 

Ne face plăcere să vă invităm la evenimentul “Transparenţă, 

reorganizare şi concurenţă în legislaţia fiscală europeană. Cum se 

vor transpune acestea în legislația fiscală din România?”, care va 

avea loc în data de 7 iunie 2016. 

Evenimentul va fi transmis în direct prin intermediul website-ului ZF 

(Ziarul Financiar) Live și va fi moderat de Sorin Pâslaru, Redactor-

Șef al Ziarul Financiar. Prezentările vor fi susţinute atât în limba 

română, cât şi în limba engleză. Discursurile în limba engleză vor 

beneficia de traducere simultană în limba română. 

Sumar: 

Uniunea Europeană continuă să considere prioritare pe agenda sa 

de lucru lupta împotriva evaziunii fiscale şi necesitatea transparenței 

în acest domeniu. Prin urmare, pentru mediul de afaceri românesc, 

este foarte important să examineze din timp implicaţiile pe care 

această “revoluţie a transparenţei fiscale” le poate avea asupra 

planului de afaceri pe termen lung în România, dar şi în afara 

graniţelor ţării.  

Echipa KPMG din centrul global de excelență în fiscalitate 

Europeană, împreună cu specialiștii în fiscalitate ai KPMG România 

vor prezenta cele mai recente inițiative ale Uniunii Europene în lupta 

cu evaziunea şi promovarea transparenţei fiscale, progresul acţiunilor 

OECD în ceea ce priveşte transparenţa şi regulile de impozitare, 

îmbunătăţirea mecanismelor de soluţionare a disputelor dintre statele 

membre (Acţiunile 13 - 15) precum şi impactul pe care acestea îl pot 

avea asupra mediului de afaceri din România. 

Subiecte abordate: 

1. Inițiative ale Uniunii Europene 

 Importanța inițiativelor dedicate fenomenului de erodare a 

bazei fiscale şi transferul profiturilor în alte jurisdicții 

(inițiativele anti-BEPS); 

 Cum intenționează Uniunea Europeană să combată 

planificarea agresivă şi concurența neloială în domeniul 

fiscalității - Pachetul privind combaterea evaziunii fiscale 

publicat în ianuarie 2016; 

 Cum interacționează inițiativele OECD cu legislația 

europeană: Regimuri fiscale aplicate proprietății intelectuale 

(Acțiunea 5 OECD). 

 Transparența fiscală şi primii pași în acest sens: 

o Schimbul automat de informații cu privire la soluțiile 

fiscale individuale anticipate (SFIA) şi acordurile de preț 

in avans (APA); 

o Raportarea “ţară cu ţară” (Country-by-Country 

Reporting); 
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o Propunerea Consiliului European de a face publice 

informaţiile transmise prin intermediul raportării “ţară cu 

ţară” şi prezentarea iniţiativelor similare de raportare. 

 Ajutor de stat: 

o Evaluarea efectuată de Uniunea Europeană privind 

normele de ajutor de stat din statele membre; 

o Impactul regulilor privind ajutorul de stat asupra 

legislației naționale şi domeniilor de activitate. 

Prezentatori:  

 Robert van der Jagt – Preşedinte - Echipa KPMG din 

centrul global de excelență în fiscalitate Europeană; 

 Séverine Lauratet – Senior Manager, Fiscalitate 

Internaţională, FIDAL, Franţa (societate independentă de 

grupul internațional KPMG şi de firmele membre KPMG); 

 Gabriele Rautenstrauch – Director, Fiscalitate 

Internaţională, KPMG Germania; 

 Barry Larking – Director, Echipa KPMG din centrul global 

de excelență în fiscalitate Europeană; 

 Marie Audrain – Manager, Echipa KPMG din centrul global 

de excelență în fiscalitate Europeană. 

2. Ce măsuri au fost implementate în România urmare a 

inițiativelor BEPS şi anti-BEPS? 

 Controverse ale ordinului 442/2016 privind cuantumul 

tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul şi 

condiţiile de solicitare a dosarului preţurilor de transfer şi 

procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer; 

 Procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer şi 

efectele “dosarului incomplet”; 

 Acordul de Preț în Avans (aspecte practice). 

Prezentatori:  

 Ramona Jurubiţă – Partener, Liderul Departamentului de 

Servicii Fiscale şi Juridice, KPMG România 

 Teodora Alecu – Director, Preţuri de Transfer, KPMG 

România 

3. Perspectiva legislaţiei şi a măsurilor fiscale din România – 

ce urmează? 

Prezentator: 

 Ramona Jurubiţă – Partener, Liderul Departamentului 

de Servicii Fiscale şi Juridice, KPMG România 
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