
A 9-a Conferinţă Anuală de 
Fiscalitate a EY România 
29 ianuarie 2015, de la 09:00 am 
Hotel Marriott, Bucureşti 
Sala de conferinţe Constanţa 



Invitaţie 

 

EY România are plăcerea de a vă invita la cea de-a 9-a 

Conferinţă Anuală de Fiscalitate. Conferinţa va fi 

organizată ca un eveniment de o zi, în cadrul căruia vor fi 

prezentate informaţii actualizate privind reglementările 

fiscale din România cu impact asupra raportării fiscale pe 

anii 2014 şi 2015 în ceea ce priveşte impozitele directe şi 

impozitele indirecte. De asemenea vor fi prezentate şi 

ultimele dezvoltări în domeniul fiscalităţii internaţionale şi 

modificările noului Cod de Procedură fiscală. 

 

În cea de-a doua parte a zilei, evenimentul va trata 

reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014, 

precum şi evoluţia practicii judiciare în materia disputelor 

fiscale, în cadrul a două seminarii interactive speciale. 

 
Prezentările vor fi susţinute în principal în limba română.  
Veţi putea beneficia de traducere simultană din şi în engleză/română.  

 

Program 

Discursuri introductive 
 

Alex Milcev – Partener, EY România 

Reprezentant din partea Ministerului de Finanţe 

Sesiunea I 
 

1.1. Aspecte practice de interes în domeniul impozitelor 

       directe 

1.2. Ultimele dezvoltări în domeniul fiscalităţii internaţionale - 

Preţuri de transfer 

1.3. Principalele modificări privind impozitul pe venit şi 

contribuţiile sociale 

1.4. Modificările cheie din domeniul legistaţiei privind TVA 

1.5. Modificările noului Cod de Procedură fiscală 

1.6. Sesiune de intrebări şi răspunsuri 

  

Sesiunea II - Seminarii interactive* 
2.1. Reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014 - 

principalele noutăţi 

2.2. Evoluţia practicii judiciare în materia disputelor fiscale 

 
* Seminariile vor fi organizate în sesiuni simultane.   

 

 

Programul conferinţei 
 
 

09:00 – 09:30 Înregistrarea 
participanţilor 

09:30 – 10:30 Discursuri introductive 

10:30 – 13:30 Sesiunea I 

13:30 – 14:30 Prânz 

14:30 – 16:00 Sesiunea II 

        

Vorbitori principali 

Alex Milcev 
Partener, Coordonatorul diviziei de  
Taxare Internaţională 

Andra Caşu 
Senior Manager, Impozite Directe 

Adrian Rus 
Partener, Coordonatorul diviziei de 
Preţuri de Transfer 
Claudia Sofianu                                             
Senior Manager, Coordonatorul diviziei 
de Impozit pe Venit şi Contribuţii Sociale 

Ioana Iorgulescu 
Senior Manager, Impozite Indirecte 

Emanuel Băncilă 
Director Executiv, Litigii şi Dispute Fiscale 

Radu Tudoran 
Director Executiv, Contabilitate şi 
Conformitate Fiscală 

Diana Lupu 
Director, Contabilitate şi Conformitate 
Fiscală 

 

     EY Conferinţa Anuală de Fiscalitate, 29 ianuarie 2015 

RSVP:         Olga Bîzîitu 

Tel:              +40 21 402 4000 

Fax:             +40 21 310 7124 

Email:          olga.biziitu@ro.ey.com 

Termen:       27 ianuarie 2015 
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Formular de înregistrare 

    EY Conferinţa Anuală de Fiscalitate, 29 ianuarie 2015 

1. Taxa de participare 

► Taxă 1-2 participanţi: 550 RON / persoană 

► Taxă 3 sau mai mulţi participanţi: 450 RON /  persoană 

Taxa nu include TVA în cotă de 24%. 
 

2. Date delegaţi 

A se completa cu majuscule, folosind un formular pentru 

fiecare persoană şi copii xerox pentru delegaţii adiţionali. 

Nume_____________________________________ 

Prenume_____________________________________ 

Funcţia_______________________________________ 

Societatea______________________________________ 

Cod TVA_________________________________            

Adresa_______________________________________ 

___________________________ Cod poştal_________ 

Judeţul________________________________________ 

Tel ___________________________________________ 

Fax ___________________________________________ 

E-mail_________________________________________ 

 

Vă rugam să precizaţi seminarul la care doriţi să 

participaţi: 

 Reglementările contabile aprobate prin OMF 1802/2014 - 

principalele noutăţi 

 Evoluţia practicii judiciare în materia disputelor fiscale 

 

După primirea formularului de înscriere completat, se va 

emite participanţilor înregistraţi factura cu contravaloarea 

taxei de participare, urmând ca plata să se efectueze 

conform indicaţiilor de pe factură. Menţionăm că prin 

completarea acestui formular, vă asumaţi obligaţia de a 

respecta termenii şi condiţiile din prezentul document privind 

anularea participării şi termenele de plată. Notă:  Vă rugăm 

să ne transmiteţi detaliile dvs. de plată (denumire societate, 

cod fiscal, cod de înregistrare fiscală, IBAN, banca) prin 

email. 
 

3. Informaţii administrative 

Taxa de participare prevăzuta în Formularul de înscriere 

include participarea la prezentări, răcoritoarele, masa de 

prânz, precum şi materialele informative. 
 

 

4. Detalii de plată 

Viramentul bancar se va face în atenţia : 

Ernst & Young SRL 

CUI: RO 1551105 

Registrul Comerţului: J40/10259/22.04.1992 

IBAN: RO83CITI0000000724782019 (Citibank Romania SA) 

Descriere: Conferinţa anuală de fiscalitate – Taxă participare 

Persoană de contact: Diana Oprea, Dept. Financiar 

5. Înscriere 

Plata integrală este obligatorie înainte de data 

evenimentului şi poate fi efectuată prin virament bancar. 

De asemenea, puteţi trimite prin poşta electronică sau fax 

Formularul de înscriere completat şi instrucţiunile de plată 

la biroul nostru din Bucureşti, fax: (40) 21 310 7124 sau 

prin email la adresa olga.biziitu@ro.ey.com. 
 

6. Anularea participării 

Anulările se vor primi în scris cu o săptămână în avans 

faţă de data la care are loc evenimentul şi vor fi 

penalizate prin costuri administrative de 20%. În cazul 

anulărilor care intervin după această dată, veţi fi 

răspunzători pentru plata taxei totale de participare la 

eveniment. Un delegat înlocuitor va fi oricând acceptat, cu 

rugămintea să anunţaţi organizatorii în prealabil.  
 

7. Transport şi cazare 

Formalităţile şi plata legate de transport şi cazare cad în 

sarcina exclusivă a delegaţilor.  
 

8. Limba 

Evenimentul se va desfăşura preponderent în limba 

romană. Organizatorii vor asigura traducerea simultană în 

limba engleză. Prezentările în limba română vor fi 

transmise către toţi participanţii, iar variantele în limba 

engleză for fi transmise doar la cerere.  
 

9. Termeni şi condiţii 

Ernst & Young SRL îşi rezervă dreptul de a modifica sau 

schimba conţinutul programului, locul de desfăşurare 

şi/sau vorbitorii, în cazul unor situaţii neprevăzute. În 

cazul improbabil că vor avea loc situaţii neprevăzute 

neplăcute şi, din motive independente de voinţa 

organizatorilor, evenimentul este anulat, Ernst & Young 

SRL va depune toate eforturile pentru a îl re-programa, 

dar nu va fi ţinută răspunzătoare pentru orice costuri 

înregistrate de către delegaţi în legătură cu participarea 

lor. Delegaţii vor fi anunţaţi cu privire la orice schimbări 

importante. Acest acord este guvernat de legea română. 

Prin depunerea acestui formular, confirmaţi că aţi citit şi 

că sunteţi de acord cu termenii si condiţiile contractului 

privind conferinţa. 
 

Clienţii de audit ai Ernst & Young care sunt societăţi 

înregistrate la SEC vor verifica dacă există 

regulamente interne ce prevăd aprobări  preliminare 

în vederea participării la evenimente organizate de 

firma auditoare (conferinţe, cursuri de formare, 

seminarii, evenimente de marketing. 

 

Data _________________________________________ 

 

Semnătura_____________________________________ 
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Despre EY 
EY este lider mondial în domeniul serviciilor de 
audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi 
asistenţă în afaceri. La nivel global, cei 175.000 
de angajaţi ai noştri împărtăşesc un set comun 
de valori şi un angajament ferm faţă de 
calitate. Aducem valoare prin faptul ca ne 
ajutăm angajaţii, clienţii şi comunităţile să îşi 
atingă potenţialul.  
 
www.ey.com 
 
EY România. 
Toate drepturile rezervate. 

EY Romania – Biroul din Bucureşti 
Clădirea Bucharest Tower Center,  et. 22,              
Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Sector 1, 011171 
Bucureşti, România 
 
Telefon: +40 21 402 4000 
Fax: +40 21 310 7124 
Email: office@ro.ey.com 

EY I Audit| Servicii fiscale| Asistenţă în tranzacţii| Consultanţă 
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