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Agenda

 Veniturile persoanelor fizice

 Facilităţi fiscale

 Introducerea regulilor de preţ de transfer în tranzacţii domestice

 TVA - Taxarea inversă

 Măsuri fiscale pentru susţinerea industriei de retail
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Veniturile persoanelor fizice

 PFA-urile şi PFI-urile - o vară a provocărilor fiscale

 Contribuţii sociale pentru veniturile din drepturi de autor şi convenţii 
civile
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Facilităţi fiscale

 Facilităţi existente, dar nefuncţionale - scutirea profitului reinvestit -
amânarea impozitului

 Facilităţi nepractice - scutirea impozitului pe dividendele reinvestite

 Facilităţi pentru care s-au elaborat norme de aplicare -
deductibilitatea cheltuielilor pentru activităţile de cercetare-dezvoltare
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Introducerea regulilor de preţ de transfer în 
tranzacţii domestice

 Înainte de luna mai 2010  - reguli de preţ de transfer pentru
tranzacţiile cu persoane afiliate nerezidente

 După luna mai 2010  - reguli de preţ de transfer pentru tranzacţiile 
cu persoane afiliate române şi nerezidente
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TVA - Taxarea inversă

 Iunie 2010 – două măsuri:

• cereale

• legume, fructe, carne, etc. – Consiliul Europei

 Avantajează industria de retail?
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Măsuri fiscale pentru susţinerea industriei de 
retail

 TVA redus pentru produse alimentare

 Reformarea Codului de bune practici

 Deductibilitatea fiscala a cheltuielilor aferente pierderilor de inventar
(produse expirate)
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Vă mulţumesc!

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does
not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty
(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained
in this publication, and, to the extent permitted by law, [insert legal name of the PwC firm], its
members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of
care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the
information contained in this publication or for any decision based on it.

© 2010 [insert legal name of the PwC firm]. All rights reserved. In this document, “PwC” refers
to [insert legal name of the PwC firm] which is a member firm of PricewaterhouseCoopers
International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.


