Conferința

”Fiscalitatea din România: de la evoluție la revoluție. Problemele
structurale ale fiscalității românești și pașii către modelul optim de
fiscalitate”
20 noiembrie 2014, ora 10:00, Academia de Studii Economice, Amfiteatrul 1

* România se află la o răscruce în ccea ce privește folosirea fiscalității – dincolo de
inconvenientele birocrației și ale dezechilibrelor tradiționale date de fiscalitatea reactivă și
improvizațiile ultimilor 20 de ani
* Care sunt principiile care ar trebui să guverneze fiscalitatea unei economii cu un uriaș
potențial: Care e granița adecvată dintre fiscalizarea capitalului și cea a muncii – când prima
e supusă presiunilor economiei globale, iar cea de-a doua e mare pentru că e mai simplu de
cuantificat?
* Cum putem face din fiscalitate un instrument de modelare economică, pe o structură cum
e cea românească?
* Cum e la ”alții”? La țările din fostul bloc comunist, cu economii asemănătoare ca probleme
și inerții? Care e trendul european?
Înainte de-a pune creionul pe hârtie și de a improviza o nouă împărțire a puținului,
decidenții politici și experții trebuie să se hotărască: ce vrem, de fapt, de la fiscalitate ? Dar
economia și societatea ce vor?
Punem în dezbatere, în premieră națională, un anume fel de abordare a chestiunii fiscale
din România – dincolo de lista de probleme pe care o fiscalitate haotică, reactivă și
imprevizibilă le ridică în fața contribuabilului – o listă pe care mediul de afaceri o știe pe de
rost.
Evenimentul va reuni pe o platformă comună personalități din sfera știintei financiare și
fiscale, actori de marcă din consultanța fiscală, fiecare avand posibilitatea să își exprime
propria viziune într-o dezbatere cu caracter cât mai aplicat :
Lucian Croitoru (BNR), Aurelian Dochia, Ionuț Dumitru (CF), Florian Libocor (BRD),
Mircea Coșea, Ionuț Sas (PwC), Gabriel Biriș, Gabriel Sincu (EY), Dan Bădin (Deloitte)
PARTENERI :

PwC * EY * Biriș-Goran * Catena * BRD * JTI

www.cursdeguvernare.ro
www.ase.ro

Agenda conferinței
9:30 – 10:00 Inregistrarea invitaților
10:00 – 11:45 Panelul 1
Moderator: Lucian Croitoru
Paneliști:

Ionuț Dumitru, Președinte, Consiliul Fiscal :
Problemele de structură ale fiscalității românești . Modelul optim de fiscalitate în acord cu
modelul economic către care ne îndreptăm


Florian Libocor, Economist-șef BRD :

O problemă de viziune: Impozitarea capitalului, impozitarea muncii. Conjunctura internă,
contextul european


Prof.univ.dr. Mircea Coșea :

Fiscalitatea – ca instrument de modelare economică
Q&A
11:45 – 12:05 – Pauză de cafea
12:05 – 14:00 Panelul 2
Moderator : Aurelian Dochia
Paneliști:

Ionuț Sas - Director consultanță fiscală PwC :
O abordare comparativă: Structura fiscalității în România și în câteva țări din
Uniunea Europeană. Ce nu e în ordine în tabloul românesc?


Gabriel Sincu - Director executiv asistența fiscală EY :


Dan Bădin - Partner Deloitte Tax
Competitivitate și fiscalitate : Fiscalizarea valorii adăugate în economie și influenta
asupra competitivității. Constrângerile bugetare ale României și ”concurența
fiscalității ” din mediul extern


Gabriel Biriș, Partener fondator, casa de avocatură Biris-Goran :
”Fiscalitate neloială” : problemele din piață si din economia românească și
influența lor asupra fiscalității transparente
Q&A

www.cursdeguvernare.ro
www.ase.ro

