
 

 

          
    

 

De la 1 ianuarie 2016 va intra în vigoare Noul Cod de Procedură Fiscală care, alături de Noul Cod 

Fiscal, marchează cel mai amplu proces de rescriere a legislației fiscale din 2003 încoace. Scopurile 

declarate ale implementării Noului Cod vizează clarificarea diferitelor situații procedurale, precum și 

îmbunătățirea echilibrului dintre contribuabili și autoritățile fiscale cu privire la drepturile și obligațiile 

acestora. Există, astfel, noi prevederi care aduc un plus de predictibilitate contribuabilului, dar și altele, 

care impun noi obligații sau care pot avea un potențial efect de bumerang pentru acesta. 

În contextul apariției unei noi legislații, dar și al tendinţei de intensificare a controalelor 

fiscale, buna cunoaştere şi actualizarea informaţiilor cu privire la zonele investigate cu precădere de 

inspectori, la drepturile procedurale şi remediile juridice aplicabile sunt decisive. Prevenirea 

măsurilor vătămătoare şi/sau, după caz, aplicarea cu succes a remediilor juridice specifice au 

devenit în egală măsură indispensabile.  

Seminarul Noul Cod de Procedură Fiscală. Inspecţie fiscală. Litigii fiscale se adresează 

directorilor financiari, contabililor şi consilierilor juridici şi, în general, specialiştilor din domeniile fiscal-

contabil şi juridic şi va trata, într-o manieră multidisciplinară, actualizată la practica curentă, 

principalele problematici în materie de contencios administrativ-fiscal și inspecție fiscală. Seminarul 

beneficiază de participarea consultanţilor fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax şi avocaţilor 

Ţuca Zbârcea & Asociaţii, care vor prezenta detaliat şi, pe cât posibil, aplicat, modificările aduse de 

Noul Cod de Procedură fiscală, cu evidenţierea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au contribuabilii pe 

perioada inspecţiei fiscale, a procedurilor prealabile accesului la justiţie şi a procedurilor judiciare 

necesare pentru suspendarea şi/sau înlăturarea efectelor actelor emise de către autorităţile fiscale. 

Lectorii invitaţi vor aduce în discuţie problemele cele mai investigate de autorităţi, modalităţile de 

pregătire a contribuabililor şi alte aspecte relevante din procedura fiscală. Workshop-ul va constitui un 

bun prilej pentru a răspunde întrebărilor dvs. şi a prezenta problemele şi soluţiile practice ce se pot 

adopta cu privire la tematica abordată.  

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest seminar, vă rugăm să 

completați formularul de înscriere alăturat și, de asemenea, puteţi trimite spețele și întrebările dvs. 

la e-mail events@tuca.ro până vineri, 13 noiembrie 2015 (inclusiv). 
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09.00 - 09.30 - Welcome Coffee Break 

09.30 - 11.00 - SESIUNEA I 

11.00 – 11.15 - Coffee Break 

11.15 – 12.45 - SESIUNEA a II-a 

12.45 – 13.45 - Networking Lunch și prezentarea Galeriei de Artă Artmark 

13.45 – 15.15 - SESIUNEA a III-a 

15.15 – 15.30 - Coffee Break 

15.30 – 17.00 - SESIUNEA a IV-a 

/ Modificări relevante aduse de Codul de Procedură Fiscală. Exemple practice.  

 /  Prezentarea noilor prevederi referitoare la, printre altele, penalitatea de nedeclarare. 

Perioada de prescripție. Aplicarea principiului „in dubio contra fiscum”. Comunicarea 

deciziei de soluționare a contestației și calea de atac. Procedura răspunderii în solidar. 

Termene de soluționare a cererilor contribuabilului. Termenul de contestare și susținerea 

contestației. Prevederi speciale cu privire la scadența și declararea creanțelor fiscale. 

Prevederi speciale privind restituirea impozitului pe venit cu reținere la sursă 

/ Inspecţia fiscală 

 /  Reguli generale de inspecţie fiscală. Momente importante ale inspecţiei. Situații practice 

 /  Topul problemelor abordate de inspectorii fiscali în practică. Soluţii şi căi de argumentaţie 

 /  Controale antifraudă. Scop și particularități 

/ Litigii fiscale 

 /  Contestaţia administrativă și acțiunea în anulare: acte care ar putea fi contestate și 

termene de contestare; efectele declarării recursului asupra debitului fiscal 

 /  Suspendarea executării actului administrativ: condiții de acordare a măsurii - analiza 

practicii în materie; efectele hotărârii judecătorești asupra accesoriilor debitului fiscal; 

corelarea demersurilor de suspendare prevăzute de legislația contenciosului administrativ 

 /  Poprirea: obligațiile terțului în funcție de situațiile posibile; efectele suspendării executării 

silite: demersuri aflate la îndemâna terțului poprit; sancțiuni ce pot afecta terțul poprit 

Ioana GELEPU – Partener, Ţuca Zbârcea & Asociaţii  

Alexandru CRISTEA - Tax Partner, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax 

Ion CAPDEFIER – Of counsel, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax 

 

 

 

  

 



 

 

DATE SOCIETATE: 

Societate:...........................................................................................................................  

Adresă completă:.................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ 

CUI:................................................................................................................................... 

Nr. înregistrare Registrul Comerţului:......................................................................................... 

Cont nr.: ............................................................................................................................ 

Deschis la:........................................................................................................................... 

Nr. tel/fax:..................................................... E-mail:........................................................... 

ÎNSCRIERE: 

Taxa de participare: 499 RON (+TVA 24%) / persoană care include: 

 Participarea la workshop, pauză de cafea, dejun, suportul de curs, prezentarea Galeriei Artmark 

Se acordă 10% discount pentru doi participanţi! 
Se acordă 20% discount pentru trei participanţi! 

 Confirmăm participarea următorilor reprezentanţi ai societății noastre: 

Nume_________________________________________________________________________________ 

Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________________ 

Nume_________________________________________________________________________________ 

Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________________ 

Nume_________________________________________________________________________________ 

Funcţie/Departament_____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________________ 

MODALITATE DE PLATĂ: 

Taxa se plăteşte înainte de eveniment. Factura în original se emite după încasarea contravalorii aferente. Pentru 
obţinerea unei facturi proforme, vă rugăm să ne contactaţi. Copia ordinului de plată se va expedia împreună cu 
formularul de înregistrare. Plata se face în lei către S.C. TZA EVENTS DESK SRL, BRD Groupe Société Générale Sucursala 
Aviaţiei, sector 1, cont: RO77BRDE445SV12406854450, CUI RO 29932150 

Vă rugăm să completaţi acest formular şi să-l trimiteţi până vineri, 13 noiembrie 2015 (inclusiv) 
la fax 0374 136 110 sau email: events@tuca.ro Formularul ţine loc de contract între părţi.  

Înlocuirea participantului înscris este permisă în orice moment cu notificare prealabilă. Anularea participării se face numai în 
urma notificării scrise, cu menţiunile: (i) înainte cu min. 3 zile lucrătoare de ziua de deschidere a conferinţei se reţine 25% din 
suma plătită; (ii) începând cu 2 zile lucrătoare înainte de ziua deschiderii conferinţei, taxa nu se mai restituie. S.C. TZA 
EVENTS DESK SRL îşi rezervă dreptul de a anula conferinţa dacă va fi nevoită de împrejurări, în acest caz participanţilor 
plătitori li se vor returna toate taxele.  

Pentru detalii suplimentare despre eveniment şi procedura de înregistrare, vă rugăm să o contactaţi pe 
Alina Pintică, tel. 021 204 88 90 sau email: alina.pintica@tuca.ro 

Data .........................................Semnătura şi ştampila ........................................................... 
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