Litigiile Fiscale &
Soluționarea
acestora
Europa Centrală și de Est

Angajamentul
nostru
Obiectivul nostru este să fim prima
alegere pentru servicii profesionale
care să vă susțină afacerea, nevoile
operaționale și tehnologice, de la
strategie la execuție.
Înțelegem prioritățile dumneavoastră,
anticipând provocările și furnizând
echipelor dumneavoastră instrumentele
funcționale și industriale de care au
nevoie pentru a continua să fie de
succes.
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De ce noi?
Suntem o rețea organizată de peste 180
de profesioniști din întreaga Europă
Centrală și de Est (ECE), specializați în
domeniul serviciilor de litigii fiscale și
de soluționare a litigiilor (LFSL).
Obiectivul nostru este de a ne ajuta
clienții să prevină, să gestioneze eficient
și să soluționeze în mod favorabil
inspecțiile și litigiile fiscale.

Experiența noastră
Echipă cu renume pe plan local
și internațional
Specialiștii noștri pe probleme de
LFSL sunt clasați ca jucători de
top și practicieni excelenți de
către agențiile care se ocupă cu
clasificările, cum ar fi Legal 500 și
Chambers Global.
Cunoștințe locale și relații strânse
cu funcționarii guvernamentali
Gestionarea și soluționarea cu
succes a inspecțiilor și litigiilor se
bazează în mare măsură pe relațiile
strânse cu autoritățile fiscale și pe o
înțelegere aprofundată a
proceselor și procedurilor locale.
Rețeaua noastră include persoane
care sunt membre ale grupurilor de
specialiști locali, precum și foști
funcționari guvernamentali de rang
înalt cu o experiență substanțială în
ceea ce privește inspecțiile și litigiile
fiscale, atât din perspectiva
clientului, cât și din cea a autorității
fiscale.
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Rețea globală cu
prezență locală

În ECE
peste

180
profesioniști
specializați în LFSL

Expertiză tehnică aprofundată
Autoritățile fiscale sunt implicate
acum în activități de aplicare din
întregul spectru fiscal, inclusiv
impozite directe și indirecte, precum
și în alte domenii conexe. Prin
urmare, organizațiile trebuie să se
asigure că au sprijinul
specialiștilor tehnici din domeniul
fiscal asupra căruia se axează
inspecția sau litigiul fiscal.

Expertiză în domeniu
Avem experți în toate domeniile
Specialiștii noștri dețin cunoștințe
și expertiză într-o mare varietate
de domenii, precum și
complexitatea obiceiurilor și
tradițiilor de afaceri din întreaga
lume.

Rețea Globală cu prezență
locală
Serviciile noastre
O gamă largă de servicii
Putem oferi clienților noștri soluții
foarte complexe. Experții noștri pot
să însoțească clienții de-a lungul
fiecărei etape a procedurii, de la
analiza inițială a domeniului de
aplicare, până la munca detaliată și
raportarea în cadrul audierii finale în
instanță și raporturile de după
audieri.
Experții noștri provin dintr-o
varietate de medii, printre care
contabilitate, finanțe, drept,
impozite, tranzacții și management
de proiect.

Accesibilitate și perspectivă
globală
Profesioniștii noștri în LFSL se află
în teritorii care sunt considerate
jurisdicții de impunere agresivă a
taxelor sau care sunt considerate a
fi de importanță strategică cheie din
punct de vedere fiscal. Aceasta
înseamnă că putem oferi clienților
noștri sprijin adecvat în
soluționarea inspecțiilor sau a
litigiilor fiscale, oriunde este
necesar. Putem oferi această
asistență pe bază unilaterală,
bilaterală sau multilaterală, în funcție
de nevoile dumneavoastră.
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Cum
vă putem ajuta?

Experiența noastră
Deținem o gamă largă de cunoștințe
tehnice și expertiză în litigii.

Domeniile
tehnice de
acoperire
LFSL

Rezultatele LFSL
provin din
combinarea unică
a expertizei în

Expertiza
noastră în
materie de
litigii acoperă
asistența în

•

Prețuri de transfer (PT)

•

Legea fiscală

•

Instanțele naționale de judecată

•

Impozite și taxe vamale (ITV)

•

Dreptul muncii

•

•

Servicii fiscale internaționale
(SFI)

•

Contabilitate

Proceduri în baza Convenției de
Arbitraj și Tratatelor privind
Evitarea Dublei Impuneri

•

Economie

•

Curți Europene de Justiție (CEJ)

•

•

Managementul afacerilor

Servicii fiscale internaționale
(SFI)

•

Convenția de Arbitraj

•

Specializare pe domenii

•

•

Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO)

Curtea Europeană de Justiție
(CEJ)

•

•

Legea fiscală națională și
impozite locale

Curtea Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO)

•

Persoane cu valoare netă mare
(PVNM)

•

Impozite angajatori/angajați

•

Reguli generale de combatere a
fraudei fiscale

•

Ajutoare de stat

•

Funcționari
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Serviciile noastre
Rețeaua noastră de Litigii Fiscale și Soluționare a
Litigiilor vă poate ajuta să înțelegeți mai bine riscurile
și expunerile potențiale și să gestionați litigiile,
inspecțiile și analizele fiscale la nivel global.

Practici de management al
auditului fiscal

Tehnici de prevenție a
litigiilor fiscale

Vă putem ajuta să utilizați
tehnici eficiente de
management al auditului după
începerea unei inspecții sau a
unui audit fiscal.

Vă putem ajuta să dezvoltați
politici și procese solide care să
ofere modele defensive înainte
de începerea unei inspecții sau
a unui litigiu fiscal.

Alternative pentru
soluționarea litigiilor fiscale
Putem colabora cu
dumneavoastră, atât la nivel
local cât și internațional, pentru
a implementa practici care pot
reduce sau elimina litigiile
prelungite și costisitoare.

Managementul, analiza și
dezvăluirea riscului

riscurilor
Putem analizafiscale
diversele poziții

fiscale ce pot necesita
dezvăluirea situațiilor financiare
și vă putem ajuta să dezvoltați
politici și practici solide, inclusiv
abordări adecvate privind
documentarea și dezvăluirile.
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Serviciile noastre
sunt furnizate în
șase domenii
principale

Planificarea strategică
globală a auditurilor și
litigiilor fiscale
Vă putem ajuta să dezvoltați
strategii LFSL în concordanță cu
obiectivele dumneavoastră, în
același timp sprijinindu-vă cu
alternative de soluționare a
litigiilor fiscale (în cazul apariției
unei dispute).

Litigii
Vă putem furniza reprezentare
juridică în instanțele generale și
administrative. Cazurile în care
am fost implicați sunt
remarcabile datorită
complexității lor, caracterului
internațional și interpretării
dreptului Uniunii Europene de
către Curtea Europeană de
Justiție și Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.
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Experiență în domeniu
Fiind organizați în rețele orientate către industrie, acest
lucru ne permite să oferim servicii personalizate care
reflectă nevoile specifice ale industriei.
Rețeaua noastră orientată spre industrie este concepută pentru a
anticipa și a răspunde nevoilor dumneavoastră de afaceri.

Industria auto

Producție
industrială

Energie

Sănătate

Industria
aerospațială și de
apărare

Servicii financiare

Tehnologie

Industria de retail
și consum

Agricultură

Servicii
Guvernamentale /
Publice

Asigurări

Industria
farmaceutică și
științele vieții

Infrastructură

Proprietăți imobiliare

Industria minieră

Utilități
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Rețea Globală cu prezență
locală în ECE
Suntem o rețea complet integrată de
profesioniști din teritoriile Europei Centrale
și de Est, care colaborează în cadrul rețelei
pentru a face schimb de cunoștințe,
experiență și soluții pentru a dezvolta
perspective noi și sfaturi practice care pot
răspunde perspectivelor locale și
internaționale complexe privind problemele
dumneavoastră, asigurând întotdeauna un
standard ridicat de calitate.
Albania

Serbia

Armenia

Slovenia

Azerbaijan

Republica Slovacă

Belarus

Tajikistan

Bosnia și Herțegovina

Turkmenistan

Bulgaria

Ucraina

Croația

Uzbekistan

30

teritorii

>180
profesioniști
specializați în
LFSL

Republica Cehă
Estonia
Georgia
Hungary
Kazahstan
Kosovo
Kyrgyzstan
Letonia
Lituania
Macedonia de Nord
Moldova
Mongolia
Muntenegru
Polonia
România
Rusia
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Echipa LFSL din ECE
Dan Dascălu
Lider LFSL ECE

Loreta Peci
Partener, PwC Albania,
Kosovo
loreta.peci@pwc.com

Hasmik Harutyunyan
Manager, PwC Armenia
hasmik.harutyunyan@pwc.com

Arif Guliyev
Director, PwC Azerbaijan
arif.guliyev@pwc.com

Eugenia Chetverikova
Senior Manager, PwC Belarus
eugenia.chetverikova@pwc.com

Sabina Celik
Manager, PwC Bosnia & Herțegovina
sabina.celik@pwc.com

Orlin Hadjiiski
Partener, PwC Bulgaria
orlin.hadjiiski@pwc.com

Marko Marusic
Director, PwC Croația
marko.marusic@pwc.com

Radek Bursik
Partener, PwC Republica
Cehă
radek.bursik@pwc.com

Priit Lätt
Partener, PwC Estonia
priit.latt@pwc.com

Sergi Kobakhidze
Director, PwC Georgia
sergi.kobakhidze@pwc.com

Zoltan Varszegi
Partener, PwC Ungaria
zoltan.varszegi@pwc.com

Dana Tokmurzina
Director, PwC Kazahstan
dana.tokmurzina@pwc.com

Elena Kaeva
Partener, PwC Kyrgyzstan &
Tajikistan
elena.kaeva@pwc.com

Ilze Rauza
Director, PwC Letonia
ilze.rauza@pwc.com

Nerijus Nedzinskas
Partener, PwC Lituania
nerijus.nedzinskas@pwc.com

Inga Celedine
Manager, PwC Lituania
inga.celedine@pwc.com

Dan Dascălu
Partener, PwC Moldova,
România
dan.dascalu@pwc.com

Tsendmaa Choijamts
Senior Manager, PwC Mongolia
tsendmaa.choijamts@pwc.com

Predrag Milovanovic
Senior Manager, PwC
Muntenegru, Serbia
predrag.milovanovic@pwc.com

Ana Shajnoska
Senior Manager, PwC Macedonia de
Nord
ana.shajnoska@pwc.com

Jan Tokarski
Partener, PwC Polonia
jan.tokarski@pwc.com

Raisa Alexakhina
Partener, PwC Rusia
alexakhina.raisa@pwc.com

Stefan Palkovic
Manager, PwC Slovacia
stefan.palkovic@pwc.com

Aleksander Ferk
Senior Manager, PwC Slovenia
aleksander.ferk@pwc.com

Jamshid Juraev
Director, PwC Turkmenistan
jamshid.juraev@pwc.com

Dmytro Donets
Partener, PwC Ucraina
dmytro.donets@pwc.com

Alisher Zufarov
Senior Manager, PwC Uzbekistan
alisher.zufarov@pwc.com
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Vă
mulțumim!

© 2019 PwC. [INSERAȚI denumirea societății]. Toate drepturile sunt rezervate. PwC și
PricewaterhouseCoopers înseamnă rețeaua PwC și/sau una sau mai multe dintre firmele membre, fiecare
dintre acestea fiind o entitate juridică distinctă. Vă rugăm să consultați www.pwc.com/structure pentru mai
multe detalii.
Acest ghid a fost întocmit exclusiv în scopul furnizării de orientări generale privind aspecte de interes și nu
reprezintă consultanță profesională. Vă recomandăm să nu acționați în baza informațiilor menționate în
prezentul ghid fără a obține consultanță profesională specifică. Nu acordăm declarații sau garanții
(exprese sau implicite) privind acuratețea sau exhaustivitatea informațiilor menționate în prezentul ghid și,
în măsura permisă de lege, PwC nu acceptă și nu își asumă răspunderea, responsabilitatea sau obligația
de diligență pentru orice posibile consecințe pe care dumneavoastră sau orice altă persoană care
acționează sau nu acționează în baza informațiilor menționate în acest ghid le poate întâmpina sau pentru
orice decizie luată în baza prezentului ghid.
În cadrul PwC, obiectivul constă în construirea încrederii în societate și rezolvarea problemelor importante.
PwC este o rețea de firme prezentă în 158 țări, cu peste 236.000 persoane, care se angajează să
furnizeze calitate în servicii de asigurări, consultanță și servicii fiscale. Aflați mai multe și spuneți-ne ce vă
interesează vizitând site-ul www.pwc.ro.

