
 

 
ECONOMICFEST ◊ 14 - 17 octombrie 2010 ◊ World Trade Center Bucuresti 

                                           

 

Ttini Smart Ideas SRL – Organizator EconomicFest 
Bd. Marasti nr.59, Sector 1, Bucuresti 

Tel./Fax: +40 21 310 13 62,0731.312.258 ◊ andreea.focsa@economicfest.ro ◊ www.economicfest.ro 
 

CONFERINŢA 
 
 

Preţuri de transfer.  

Tratamentul fiscal al reevaluării imobilizărilor corporale 
 

Vineri, 15 octombrie 2010 

Sala Viena a Centrului de Conferinţe World Trade Center 

 
Tematica abordată în cadrul conferinţei: 
 

I. Tratamentul fiscal al reevaluării imobilizărilor corporale 
 

Dna Maria Popa-Tax Manager,  PKF Finconta 

Dna Cristina Saulescu-Tax Senior,  PKF Finconta 
 

1. Legislaţie aplicabilă 
2. Regimul fiscal al cheltuielilor cu amortizarea aferentă rezervei din reevaluare 

 a. În cazul creşterii valorii ca urmare a reevaluării 
 b. În cazul descreşterii valorii ca urmare a reevaluării 

3. Regimul fiscal al cheltuielilor cu cedarea/casarea mijloacelor fixe reevaluate 
            a. Înregistrări contabile 
            b. Regimul fiscal al cheltuielilor 
            c. Exemple 
4. Nefectuarea reevaluării - Consecinţe 
            a. Patrimonial 
            b. Fiscal 
5. Concluzii 
 

II. Consultantul fiscal – partener al plătitorului de taxe, în relaţia cu autorităţile 
 

Dl. Ionuţ Ştefan – Manager, Euro Tax Consult 

1. Rolul de bază al consultantului fiscal  
a. Prezentare generală a sistemului fiscal românesc 
b. Integritatea sistemului fiscal 

2. Tipuri de servicii oferite de consultanţii fiscali 
a.Consultanţa fiscală – un serviciu de optimizare a implicaţiilor fiscale 
b.Consultanţă fiscală – prin prisma procedurilor fiscale  

3. Principii etice generale aplicabile consultanţilor fiscali 
a. Limite şi restricţii în activitatea de consultanţă fiscală 

4. Consultantul fiscal factor de echilibru al relaţiei cu autorităţile fiscale 
a. Cum şi când se poate apela la servicii de asistenţă fiscală 
b. Criterii de selecţie a clienţilor 
c. Modalităţi de abordare a serviciilor fiscale de asistenţă în timpul inspecţiilor fiscale 
d. Optimizarea duratei inspecţiilor fiscale 
e. Asistenţă fiscală în timpul acţiunii de contestare a actelor administrative fiscale 
f. Asistenţă fiscală în timpul desfăşurării procedurilor de executare silită 

5. Interacţiunea profesiei de consultant fiscal cu celelalte profesii liberale 
6. Întrebări şi răspunsuri 
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III. Problematica preţurilor de transfer în contextul economic actual 
 

Dl. Adrian Luca – Director, Transfer Pricing Services 
 

1. Problematica preţurilor de transfer reprezintă principala arie de risc / punct de interes de pe agenda fiscală a 
directorilor de taxe din cadrul grupurilor multinaţionale (conform ultimului sondaj publicat pe această temă). 
2. „Preţurile de transfer” este un concept aplicabil tranzacţiilor intra-grup şi reprezintă preţurile la care se 
tranzacţionează bunuri şi servicii între companii din cadrul aceluiaşi grup. 
3. Prin preţurile de transfer utilizate grupul are posibilitatea de a-şi transfera profiturile sau pierderile în diferite 
jurisdicţii conform obiectivului urmărit la nivel central, cu impact direct asupra poziţiei fiscale din fiecare ţara în 
care grupul operează prin intermediul filialelor sale. Altfel spus, preţurile de transfer practicate pot fi utilizate ca un 
instrument pentru diminuarea profitului impozabil obţinut într-o jurisdicţie fiscală şi respectiv a impozitului pe 
profit datorat. Totodată, preţurile de transfer practicate împactează şi fluxul de numerar, taxa pe valoarea adaugată, 
valoarea în vamă a bunurilor, deciziile de investiţii ale grupului sau indicatorii de performanţă ai societăţii 
respective. 
4. Preţurile de transfer practicate duc la un conflict între autorităţile fiscale care doresc impozitarea profiturilor 
reale obţinute de filialele locale ale grupurilor multinaţionale şi grupul în sine care este interesat în optimizarea 
sarcinii fiscale. Atunci când preţurile de transfer nu respectă principiul valorii de piaţă autorităţile fiscale au dreptul 
să facă ajustări, acestea fiind în majoritatea cazurilor semnificative. Cu titlu de exemplu menţionăm cazul 
companiei farmaceutice GlaxoSmithKline care a fost nevoită să plătească autorităţilor fiscale americane 3,4 
miliarde $, suma rezultată în urma efectuării de ajustări privind preţurile de transfer. 
5. Situaţia economică actuală şi goana după bani la bugetul de stat au avut şi au ca rezultat creşterea numărului de 
controale fiscale precum şi a agresivităţii autorităţilor fiscale în investigarea preţurilor de transfer. În prezent, 
conform unui sondaj efectuat în ultimele două luni de zile, în peste 80% din cazurile în care companiile 
multinaţionale rezidente în România au făcut obiectul unui control fiscal, autorităţile au investigat / 
investighează şi preţurile de transfer utilizate. 
6. Legislaţia de preţuri de transfer din România este una dintre cele mai complexe din regiune, menţionând inclusiv 
obligaţia expresă a contribuabililor care desfăşoară tranzacţii intra-grup de a întocmi şi prezenta un dosar al 
preţurilor de transfer la cererea autorităţilor fiscale. Costurile cu pregătirea acestuia sunt ridicate în principal 
datorită inexistentei unui prag de materialitate privind valoarea tranzacţiilor intra-grup ce trebuie să fie 
documentate precum şi necesităţii contractării unor specialişti în domeniul preţurilor de transfer (în momentul 
actual numărul specialiştilor de preţuri de transfer din România fiind foarte limitat). 
7. Inexistenţa unei metodologii / ghid privind investigarea preţurilor de transfer de către autorităţi în cadrul 
inspecţiilor fiscale coroborată cu experienţa încă redusă a autorităţilor în acest domeniu, se concretizează de cele 
mai multe ori în cereri exhaustive de informaţii de furnizat de către contribuabili, suspendarea şi / sau prelungirea 
controalelor fiscale, solicitarea dosarului de preţuri de transfer în scopul amânării rambursării TVA şi alte 
asemenea. 
8. Având în vedere ultimele modificări la Codul fiscal, începând cu 2010 autorităţile vor solicita dosarul preţurilor 
de transfer şi pentru tranzacţiile desfăşurate între entităţi rezidente în România din cadrul aceluiaşi grup. Astfel, 
începând cu 2010, mii de companii cu capital majoritar românesc, indiferent de cifra de afaceri realizată sau 
valoarea tranzacţiilor intra-grup desfăşurate (de exemplu 1.000 euro), vor fi nevoite să-şi pregătească dosarul 
preţurilor de transfer în vederea justificării valorii de piaţă a tranzacţiilor intra-grup. 
 
Programul conferinţei: 
09.30-10.00 Înregistrarea participanţilor 
10.00-11.30 Sesiunea 1 de discuţii 
11.30-11.45 Pauză de cafea 
11.45-13.15 Sesiunea 2 
13.15-14.15 Pauza de pânz 
14.15-15.45 Sesiunea 3 
 
Cost: 500 RON (TVA inclus). Preţul cuprinde: accesul la programul conferinţei, mapa cu materiale suport, pauzele 
de cafea şi pauza de prânz. 
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Cod talon: A.F.I   

  

FFOORRMMUULLAARR  DDEE  ÎÎNNSSCCRRIIEERREE  
  

                                                     Preţuri de transfer.  

                             Tratamentul fiscal al reevaluării imobilizărilor corporale 

 
 

Nume (persoană juridică sau fizică) _________________________________________________________________________  

Persoană de contact _____________________________________________________________________________________ 

Str._________________________________________ Nr.______Bl._______Sc.______Ap.____Cod poştal_________________ 

Loc.________________________ Sector/Judeţ____________________ Bancă________________________________________ 

Cont_____________________________________________ CUI/CNP_______________________________________________ 

Reg. com.________________________________________ Achitat prin OP* nr.: ____________________ din ______________ 

Tel:________________________ Fax:_________________________ E-mail _________________________________ 

Semnatura________________________Data_____________________                             

Da, doresc să mă înscriu la cursul                                                                                                                 
Bucureşti, 15-16 octombrie 2010 
Preţuri de transfer 

Tratamentul fiscal al reevaluării imobilizărilor corporale 

   
   
   

� Numărul de persoane înscrise _____ 
 
Pliantul de prezentare al programului împreună cu formularul de înscriere ca parte integrantă, constituie contractul de instruire încheiat între  
părţi. 
 

 
 

Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi: 
Mobil: 0731.312.258, Fax: 021.310.13.62, E-mail: andreea.focsa@economicfest.ro 

 
 

Plăţile se efectuează în contul S.C. TTTTTTIIINNNIII    SSSMMMAAARRRTTT   IIIDDDEEEAAASSS S.R.L. 

Sediul: Bucureşti, B-dul Mărăşti nr. 59, Sector 1 

CUI: RO 16965016,   Nr. Reg. Com.: J40/5027/2008 

Cont: RO 82 RNCB 0085 0448 5144 0001, B.C.R. Agenţia WTC – pentru agenţi economici 

RO 87 TREZ 701 5069 XXX 009 207, Trezoreria SECTOR 1 – pentru instituţii publice 


