
DESCRIEREA COMPANIEI: 

Mirus este parte din grupul de firme Mirus/Nexia, membră a Nexia International cea mai mare rețea multidisciplinară, globală și cea de-a 8-a cea 

mai mare rețea de profesioniști și societăți independente de avocatură, contabilitate și consultanță. Ne-am construit o puternică reputație prin 

calitatea ridicată a lucrărilor noastre, perspectiva pozitivă, și cele mai înalte standarde de servicii și etică. Suntem o firmă de consultanți 

internațională de tip boutique care oferă asistență unei varietăți de clienți din topul Fortune 100, care doresc să combine elemente de consultanță 

și îndrumări interne pentru jucătorii internaționali de dimensiuni medii proaspăt intrați în regiunea ECE. Firma noastră este specializată în oferirea 

de servicii comprehensive de consultanță fiscală, și respectare a obligațiilor de raportare fiscală, inclusiv servicii aferente prețurilor de transfer. 

Oferim consiliere pentru proiecte de fuziune & achiziții (M&A), structurare și planificare post-integrare precum și servicii de analiză diagnostic. 

Serviciile noastre includ, de asemenea, consultanța și asigurarea conformității depline cu aspectele legate de imigrări, contabilitate și salarizare. 

Oferim soluții practice și clare care încorporează cele mai bune practici și rămânem implicați pe parcursul fiecărei misiuni asigurându-ne că 

recomandările acordate sunt aliniate corespunzător cu specificațiile fiecărui client. Firma noastră înțelege că încrederea constituie partea 

principală a oricărei afaceri. 

CONSULTANT JUNIOR TAX: 

Profilul candidatului: 

 Studii: de Licenta sau post-universitare in studii economice (Contabilitate, Financiare); 

 Cunostinte digitale: nivel avansat in utilizarea programelor Microsoft Office; 

 Cerinte de cunostinta a limbilor straine: cunostintele avansate de utilizare a limbii Engleze sunt necesare, cunoasterea limbii Germane 

este un plus; 

 Alte necesitati generale: abilitatea de a gestiona termenele limita si o buna capacitate de comunicare pe toate liniile de servicii 

profesionale, atitudine proactiva, pozitiva si energica, capacitate de sinteza si abilitatea de a prioritiza, capacitatea de a lucra 

independent, precum si in echipa, excelente abilitati de organizare si comunicare atat interna cat si cu clientii 

Descrierea pozitiei: 

 Analiza impozitelor si taxelor directe si indirecte pe baza documentelor justificative a situatiilor si rapoartelor financiar-contabile ale 

clientilor; 

 Intocmirea de rapoarte si note de consultanta fiscala, asigura calculul complet si corect al impozitelor si taxelor datorate de companie 

la bugetul de stat si bugete locale precum si depunerea declaratiilor si deconturilor fiscale aferente etc.; 

 Mentine comunicarea cu clientii societatii, prelucreaza informatiile si raspunde la cerintele acestora; 

 Emite opinii, interpretari ale legislatiei in domeniul impozitelor si taxelor indirecte si ofera consultanta fiscala clientilor companiei; 

 Participa la lucrari de due diligence; 

 Participa la stagii de pregatire profesionala precum si conferinte de profil; 

 Supervizeaza si pregateste, daca este necesar, toate documentele necesare in vederea obtinerii autorizatiilor si certificatelor fiscale; 

 Supervizeaza si pregateste, daca este necesar, ofera support in administrarea fiscala a clientilor si tine legatura in permanenta cu 

autoritatile fiscale; 

 Urmeaza reglementarile referitoare la fiscalitate si procedurile companiei; 

Transmiterea CV-ului : 

 CV-urile persoanelor interesate vor fi transmise pe adresa de email dstancu@mirus-group.eu; 
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CONSULTANT JUNIOR PRETURI DE TRANSFER: 

 Profilul candidatului: 

 Studii: de Licenta sau post-universitare in studii economice (Contabilitate, Financiare); 

 Cunostinte digitale: nivel avansat in utilizarea programelor Microsoft Office; 

 Cerinte de cunostinta a limbilor straine: cunostintele avansate de utilizare a limbii Engleze sunt necesare; 

 Alte necesitati generale: abilitatea de a gestiona termenele limita si o buna capacitate de comunicare pe toate liniile de servicii 

profesionale; 

 Descrierea pozitiei: 

 Asistarea in pregatirea rapoartelor Preturilor de Transfer, memorandum-uri si alte tipuri de raportari ale Preturilor de Transfer (APA, 

DAC6, CbCR); 

 Efectuarea analizelor de benchmarking in scopul determinarii valorii de piata a tranzactiilor intra-grup (inclusiv realizarea cautarilor in 

baza de date si analizarea datelor financiare) si furnizarea de consultanta pe diverse aspect de preturi de transfer; 

 Intocmirea de prezentari, corespondenta cu clientii, alte livrabile / documente de lucru si alte documente care vizeaza colaborarea cu 

clientii societatii; 

 Efectuarea cautarii de comparabile in baza de date TP Catalyst intr-o varietate de sectoare de industrie ; 

 Identificarea de solutii pentru diverse neclaritati sau oportunitati indicate de client; 

 Mentinerea unor relatii de lucru excelente cu restul echipei; 

 Furnizarea si interpretarea corecta a unei game variate de informatii financiare; 

 Mentinerea la curent cu modificarile in legislatia financiara si evolutia reglementarii preturilor de transfer ; 

 Indeplinirea altor tipuri de proiecte in aspecte de tax conexe, in functie de necesitate. 

 Transmiterea CV-ului : 

 CV-urile persoanelor interesate vor fi transmise pe adresa de email dstancu@mirus-group.eu; 
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