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TAX + LEGAL VIDEOCONFERENCE: DISPUTELE FISCALE – DIRECȚII ȘI
EVOLUȚIE, conferința organizata de TZA, pe 8 decembrie

Ţuca Zbârcea & Asociatii și Țuca Zbârcea & Asociații Tax anunța organizarea conferința TAX + LEGAL
VIDEOCONFERENCE: DISPUTELE FISCALE – DIRECȚII ȘI EVOLUȚIE. Evenimentul are loc online
și va fi transmis prin intermediul platformei Wolters Kluwer – Sintact.ro, în data de 08 decembrie, între
orele 09:30 – 12:00 (EET).
Temele conferinței vor fi prezentate de lectori cu vasta experiența în ariile lor de practica, atât din cadrul Țuca
Zbârcea & Asociații, precum și Țuca Zbârcea & Asociații Tax.
Moderatorul evenimentului va fi Alexandru Cristea, Partner al Țuca Zbârcea & Asociații Tax, printre speakeri
numarându-se Ramona Chițu - Tax Director, Ţuca Zbârcea & Asociatii Tax, Ioana Gelepu - Partner, Ţuca
Zbârcea & Asociatii și Christina Vladescu - Partner, Ţuca Zbârcea & Asociatii.
Evenimentul este interactiv și dedicat exclusiv mediului de afaceri – antreprenorilor, directorilor de companii
(CEO) și directorilor executivi tip C-level, directorilor financiari și contabili, precum și directorilor juridici.
Participarea la videoconferința se face gratuit, în baza înscrierii prealabile și a confirmarii primite din partea
organizatorilor.
Printre marile teme puse în dezbatere vor fi ”Tendințe în relația cu autoritațile fiscale”, ”Inspecțiile fiscale – zone
de risc, remedii și soluții” și ”Litigii fiscale”.
Situația actuala, determinata printre altele de pandemia sanitara și deficitul bugetar excesiv, a condus catre o
reașezare a politicilor publice si fiscale și totodata la conturarea anumitor tendințe și abordari din partea
autoritaților fiscale. Astfel, aceasta ediție este dedicata relației contribuabilului cu autoritațile fiscale, punând în
dezbatere, din perspectiva juridica și fiscala, chestiunile procedurale și problematicile fiscale ale momentului.
Înca de la momentul declanșarii crizei sanitare, mediul de afaceri a trebuit sa adopte decizii rapide legate de
finanțarea operațiunilor și menținerea unui cashflow stabil, controlul costurilor, eficientizarea modelului de
business etc. În acest context, inspecțiile fiscale, care nu de puține ori se finalizeaza cu debite suplimentare de
plata ce destabilizeaza poziția financiara a companiilor, au reprezentat o piedica în plus.
Astfel, identificarea și aprecierea corecta a zonelor de expunere juridica și fiscala devin o necesitate, iar pregatirea
eficienta a inspecțiilor fiscale, cunoașterea drepturilor și obligațiilor în timpul controalelor fiscale, a abordarilor
ANAF în soluționarea contestațiilor și a practicii recente a instanțelor de judecata ramân în continuare puncte de
real interes pentru contribuabili.
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