Impozitele indirecte
Gestionarea riscurilor şi
identificarea oportunităţilor

Vă preocupă incertitudinile şi
ambiguităţile din legislaţia
fiscală care reglementează TVA,
accizele şi taxele vamale?

Dacă doriţi să fiţi mereu informat asupra
celor mai recente modificări ale legislaţiei
în domeniul TVA, al accizelor şi taxelor
vamale...

Vă îngrijorează rapiditatea şi
frecvenţa cu care se modifică
legislaţia privind TVA, accizele şi
taxele vamale?

Dacă doriţi să beneficiaţi de consultanţă
promptă, profesionistă şi eficientă asupra
implicaţiilor în domeniul TVA, al accizelor
şi taxelor vamale...

Aveţi îndoieli în privinţa
implicaţiilor TVA şi taxe vamale
aferente unor tranzacţii?

Dacă doriţi să fiţi la curent cu cele mai
bune practici internaţionale în domeniul
impozitelor indirecte, precum şi să
anticipaţi apariţia unor riscuri…

Sunteţi pe deplin sigur că
tratamentul TVA şi vamal aplicat
tranzacţiilor este cel corect?

... echipa de consultanţi
PwC vă este alături!

Cum vă poate ajuta PwC:
Strategii şi planificare

Gestionarea riscurilor

• consultanţă pentru investiţii de
tip „greenfield”, pentru investiţii
externe, fuziuni, achiziţii şi
restructurări internaţionale;

• asistenţă zilnică în implementarea
tranzacţiilor şi identificarea
implicaţiilor vamale şi TVA;
• a sigurarea respectării de către
companie a reglementările în
vigoare;

• eficientizarea fiscalităţii legate de
operaţiunile transfrontaliere şi
operaţiunile companiilor locale sau
internaţionale;

• asistenţă pe parcursul controalelor
fiscale, al auditurilor post – vămuire
sau al contestaţiilor;

• planificare pentru implementarea
regimurilor vamale suspensive cu
impact economic;

• asistenţă în clasificarea vamală
şi pentru aplicarea regulilor de
determinare a valorii în vamă.

• sesiuni de instruire pe marginea
modificărilor legislative şi a
problemelor fiscale controversate

Oportunităţi
• asistenţă în înregistrarea ca plătitor de TVA;
• asistenţă în procesul de declarare şi restituire a TVA;
• optimizarea sarcinii fiscale din perspectiva accizelor;
• identificarea regimurilor şi procedurilor vamale indicate
în tranzacţiile companiei dumneavoastră;
• analiza aplicabilităţii tratamentului tarifar -preferenţial
sau favorabil.

De ce PwC?
...pentru că ne place să investim dinamismul şi experienţa
substanţială a echipei în relaţii pe termen lung cu toţi clienţii, şi să
ne adaptăm nevoilor acestora;
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...pentru că, în colaborare cu echipa noastră de consultanţă
juridică şi cunoscând foarte bine problemele cu care se confruntă
companiile în implementarea legislaţiei fiscale şi vamale, vă putem
oferi soluţii ce aduc valoare adăugată afacerii Dvs.
... pentru că asigurăm combinaţia perfectă între experienţa locală
şi internaţională în furnizarea serviciilor la cele mai înalte
standarde de calitate, în baza cunoștințelor noastre tehnice solide.
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