
 
Poziție: Consultant fiscal – Prețuri de transfer 

Companie: Țuca, Zbârcea & Asociații Tax SRL  

Locația: Sistem hibrid - București și remote 

 

Ce căutăm? 

 

Țuca, Zbârcea & Asociații Tax SRL caută un coleg pentru echipa de Prețuri de Transfer. 

 

Dacă ești o persoană curioasă să înțeleagă de ce prețurile de transfer reprezintă una dintre cele mai cool 

arii ale fiscalității și cum funcționează structurile din cadrul grupurilor multinaționale de companii, te 

așteptăm să ne cunoaștem. 

 

Ne-am dori ca persoana care se va alătura echipei noastre să aibă un profil similar cu cel de mai jos: 

• Absolvent(ă) sau student(ă) al/a unei facultăți cu profil economic; 

• Flexibil(ă) în gândire și deschis(ă) în general la situații de tipul ”we agree to disagree”;  

• Să fie confortabil(ă) cu lucrul în echipă; 

• Gândire analitică, abilități de a lucra cu cifrele și de a procesa un volum semnificativ de 

informații; 

• Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat - atât vorbit, cât și scris; 

• Proactiv(ă), cu deschidere către gestionarea de task-uri multiple; 

• Abilități bune de comunicare scrisă și verbală; 

• Competențe de operare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). 

 

Experiența anterioară într-un domeniu similar (e.g., finanțe / contabilitate) reprezintă un avantaj. 

 

Rolul tău în echipă 

 

În calitate de consultant în echipa noastră de Prețuri de transfer, ne vei oferi suport în vederea analizării 

și documentării prețurilor de transfer aplicate de clienții noștri, majoritatea lor fiind companii membre 

ale unor grupuri multinaționale, cu activitate într-o multitudine de industrii. De asemenea, vom lucra 

împreună pentru a identifica soluții pentru diverse situații care implică prețurile de transfer. 

 

Responsabilități 

 

Printre principalele responsabilități se numără: 

• Asistență în pregătirea unor secțiuni specifice din cadrul dosarelor prețurilor de transfer; 

• Asistență în pregătirea analizelor economice și funcționale; 

• Asistență în pregătirea studiilor de comparabilitate; 

• Analiza și revizuirea informațiilor primite de la clienți; 

• Lucrul sub coordonarea unui consultant fiscal senior / manager; 

• Asistență în îndeplinirea unor sarcini administrative ale echipei de Prețuri de transfer;  

• Pregătire de buletine fiscale privind noutățile legislative; 

• Participarea la cursuri și programe de pregătire profesională; 

• Research privind legislația internațională și locală. 

 

Beneficii 

 

• Pachet salarial competitiv; 

• Oportunități de învățare și dezvoltare profesională continuă; 

• Mediu de lucru plăcut; 

• Program flexibil; 

• Regim de muncă hibrid. 



 
 

Despre noi  

 

Țuca, Zbârcea & Asociații Tax SRL este divizia de consultanță fiscală a S.C.A. Țuca, Zbârcea & Asociații, 

una dintre cele mai importante case de avocatură din România. 

 

Echipa noastră de consultanți fiscali este formată din specialiști cu o experiență vastă în toate ariile 

fiscale. 

 

Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax au încheiat un acord de colaborare exclusivă în 

România cu Andersen Global®. Acest acord ne permite o creștere a accesului la cele mai bune practici 

la nivel global în materie fiscală. 

 

Echipa noastră de consultanți în domeniul prețurilor de transfer este formată din tineri profesioniști, 

pregătiți să împărtășească cunoștințele dobândite cu un viitor coleg(ă) dornic(ă) să se dezvolte. 

 

Cum aplici? 

 

Ne poți trimite CV-ul tău la adresele de email: corina.miron@tuca.ro și andrei.jipa@tuca.ro  

mailto:corina.miron@tuca.ro
mailto:andrei.jipa@tuca.ro

