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“Nimic nu este cert, cu excepția morții și a 
taxelor” (B. Franklin)

Având în vedere schimbările frecvente ale legislației 
fiscale din România precum și intensificarea 
controalelor efectuate de autoritățile fiscale, este 
foarte important pentru contribuabili să adopte 
o atitudine pro-activă față de eventualitatea unei 
inspecții fiscale. 

Ținând cont de abordarea imprevizibilă și 
conservatoare a multor inspectori fiscali care pun 
accent pe forma tranzacțiilor, companiile ar trebui 
să pregătească argumente solide pentru a susține 
tratamentul fiscal aplicat tranzacțiilor desfășurate.

În contextul actual, consultanții fiscali pot avea o 
contribuție pozitivă, întrucât aceștia pot construi 
împreună cu societatea o strategie de abordare 
eficientă a unor aspecte sensibile ce pot apărea în 
cadrul unei inspecții fiscale.

Apelează la cea mai bună expertiză

Cu mai mult de 170 de specialiști cu vastă experiență 
fiscală în multe industrii, echipa noastră are ca 
obiectiv furnizarea unor servicii de calitate adaptate 
pentru satisfacerea nevoilor fiecărui client și aducerea 
de valoare adăugată proiectelor pe care le derulăm.

Mai mult decât atât, avem o bună înțelegere a 
practicii actuale a autorităților fiscale din România, 
dobândită în urma asistenței acordate multor inspecții 
fiscale, în formularea contestațiilor și în cadrul litigiilor 
fiscale.  

Folosim această experiență în beneficiul clienților 
noștri, pentru a furniza servicii de revizuire fiscală 
de cea mai bună calitate, care ar putea contribui 
la reducerea expunerilor fiscale și identificarea 
potențialelor oportunități.

Paza bună trece primejdia rea 

Avantajul unei revizuiri fiscale este faptul că 
societatea poate identifica din timp riscurile fiscale 
și poate lua măsuri pentru a le diminua înainte ca 
o inspecție fiscală să aibă loc, întrucât în timpul 
inspecțiilor fiscale este dificilă luarea de măsuri 
pentru reducerea expunerilor, fiind de multe ori “prea 
târziu”. 

Revizuirea fiscală își propune, de asemenea, să 
identifice potențialele deduceri, scutiri și alte 
oportunități fiscale la care societatea are dreptul în 
conformitate cu legislația în vigoare.

Oferim servicii adaptate nevoilor tale

Scopul analizei noastre este personalizat pentru a 
răspunde nevoilor specifice ale fiecărui client și ar 
putea reprezenta fie o revizuire fiscală completă 
(impozit pe profit, taxa pe valoare adăugată, impozit 
cu reținere la sursă, impozit pe venit și contribuții 
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sociale, impozite și taxe locale, fond de mediu) sau 
o revizuire parțială, care să acopere doar anumite 
obligații fiscale.

Alternativ, analiza noastră se poate concentra pe arii 
fiscale specifice cum ar fi deductibilitatea cheltuielilor 
cu serviciile intra-grup sau analiza privind îndeplinirea 
condițiilor necesare pentru a solicita anumite 
stimulente fiscale (deducere suplimentară pentru 
cheltuieli de cercetare-dezvoltare). 

Serviciile noastre de revizuire fiscală includ:

• Identificarea și cuantificarea potențialelor riscuri 
fiscale. 

• Furnizarea de comentarii cu privire la măsurile 
care ar putea fi întreprinse pentru diminuarea 
expunerilor fiscale identificate.

• Evidențierea potențialelor oportunități fiscale de 
care compania poate beneficia, de exemplu prin 
revendicarea deducerilor eligibile și identificarea 
posibilelor scutiri fiscale.

• Asistență la implementarea oportunităților 
fiscale identificate și/sau a pașilor de diminuare a 
riscului.

Partenerul tău de încredere

Beneficiul semnificativ al unei revizuiri fiscale 
este că oferă un confort suplimentar cu privire 
la tratamentele fiscale adoptate, în anticiparea 
inspecțiilor fiscale. 

Pentru a obține cele mai bune rezultate, credem 
că este esențial să dezvoltăm o strânsă colaborare 
cu clienții noștri ceea ce presupune comunicare 
constantă cu privire la activitatea desfășurată și o 
bună înțelegere a aspectelor specifice industriei în 
care activează compania. 

Acest lucru ne permite să fim pro-activi în semnalarea 
potențialelor zone de risc și oportunități fiscale iar 
aducerea acestora în atenția dumneavoastră vă poate 
ajuta să economisiți timp și bani.
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