
Companiile românești decid tot 

mai des să își certifice declarațiile

fiscale corporative ca o modalitate

de a-și îmbunătăți mediul de 

Control Fiscal, având în vedere

schimbările frecvente ale 

legislației fiscale din România, 

precum și dorința firmelor de a 

atenua în mod proactiv riscurile.

Îmbunătățirea mediului de control fiscal
Pe de o parte, mediul fiscal este în continuă

schimbare iar reglementarile nu sunt clare

intotdeauna şi aspectele fiscale sunt din ce în ce

mai des incluse în politicile privind guvernanţa

corporativă. În acest context, coordonarea

proceselor de conformare fiscală poate determina

o provocare continuă pentru compania

dumneavoastră.

Autorităţile Fiscale din România se aşteaptă să

declaraţi corect impozitele şi cer din ce în ce mai

multă transparenţă în procesele dumneavoastră

fiscale, financiare şi de contabilitate, în metode și
chei de control.

Certificarea declarațiilor de către un consultant fiscal

autorizat înainte de depunerea către autoritățile
fiscale este o opțiune disponibilă contribuabililor,

care poate oferi o mai mare siguranță că declarațiile
fiscale au fost completate cu acuratețe și cuprinzător.

Reducerea scorului de risc fiscal
Confruntarea cu complexitatea crescândă a

mediului fiscal şi a reglementărilor aferente

necesită o abordare care priveşte dincolo de

sarcina “completării şi revizuirii” unei declaraţii

de impozit pe profit. De aceea, serviciile noastre

au ca scop să adauge valoare şi să vă ofere

încredere într-un proces de certificare care este

conceput pentru a vă îndeplini nevoile specifice.

După cum este menţionat în Codul de Procedură

Fiscală, certificarea unei declaraţii de către un

consultant fiscal este un criteriu de evaluare în

analiza riscurilor efectuată de către autoritatea

fiscală atunci când aceasta selecţionează

contribuabilii pentru controale fiscale.

Prin urmare, societăţile ar trebui să ia în

considerare faptul că certificarea declaraţiei de

impozit pe profit ar putea determina diminuarea

riscului unei inspecţii fiscale.
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O abordare completă
Începem prin a cunoaşte şi înţelege modul în care vă

desfăşuraţi activitatea - înţelegerea domeniului

dumneavoastră de activitate, culturii, obiectivelor,

sistemelor pe care le utilizaţi în desfăşurarea

activităţii precum şi a riscurilor fiscale - pentru că noi

considerăm că aceasta este singura cale de a

dezvolta o abordare relevantă pentru certificarea

declaraţiilor fiscale ale afacerii dumneavoastră.

Serviciile noastre personalizate vă oferă valoare

adăugată, o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea

obligaţiilor în ceea ce priveşte impozitul pe profit şi

un mod echitabil de a diminua riscul unei inspecţii

fiscale, atât în prezent cât şi în viitor.

Este o abordare practică care recunoaşte faptul că

afacerea dumneavoastră este unică. Lucrând cu

dumneavoatră, vă vom oferi suport în îndeplinirea

obiectivelor de conformare fiscală şi a strategiei

fiscale de management al riscului.

Obiectivul nostru este să vă ajutăm să vă
îndepliniţi obiectivele
Abordarea noastră structurată pentru certificarea

declaraţiilor de impozit pe profit şi gestionarea

riscului fiscal vă ajută să vă atingeţi obiectivele,

inclusiv reducerea riscului inspecţiilor fiscale.
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Experţi în impozit pe profit
Avem peste 170 de profesioniști fiscali în KPMG

Tax, cu o foarte bună înțelegere a modului de a

lucra cu autoritățile fiscale române.

Pregătim și revizuim mii de declarații fiscale în

fiecare an, astfel încât venim cu un puternic avantaj

în a vă ajuta cu certificarea declarațiilor fiscale

corporative prin revizuirea poziției dvs. fiscale

corporative.
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Serviciile noastre de certificare fiscală
includ:
▐ Revizuirea declaraţiilor de impozit pe profit,

luândîn considerare atât metodologia generală

cât şi cea specifică, stabilită prin legislaţia

referitoare la certificarea fiscală.

▐ Întocmirea rapoartelor de certificare (care includ

și recomandări).

▐ Pregătirea notei de certificare (Formularul 180) şi

depunerea acesteia la Autorităţile Fiscale din

România.
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