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RSM Romania:  
Partenerul tău de încredere

De 25 de ani, suntem aici pentru a le oferi clienților noștri puterea de a lua cu încredere 
decizii privind viitorul lor.

Lucrăm îndeaproape cu clienții noștri și căutăm să le înțelegem întru-totul afacerea, 
strategiile și aspirațiile. Le oferim în fiecare zi expertiza noastră ce îmbină cunoștințele 
aplicate pe plan local cu experiența globală a rețelei noastre de profesioniști. 
Cunoașterea aprofundată a afacerilor clienților noștri ne permite să răspundem 
nevoilor specifice ale acestora, să identificăm provocările lor viitoare și chiar să-i 
ajutăm să găsească noi oportuntități pentru dezvoltare.

RSM Romania este membră a RSM, una dintre cele mai importante retele globale de 
audit, taxe și consultanță din lume, cu 750 birouri în 116 țări. RSM Romania este 
membră a Corpului Experților Contabili şi a Contabililor Autorizați din România 
(C.E.C.C.A.R.) din 1994, a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) din 1999 şi 
membră a Camerei Consultanților Fiscali din România (CCF) din anul 2007. 

RSM Romania este, de asemenea, membră a Camerei de Comerț Americane din 
România (AmCham), a Camerei de Comerț  Româno-Britanice (BRCC), a Camerei 
Franceze de Comerț și Industrie din România (C.C.I.F.E.R.), a Camerei de Comerț 
Germano-Române (AKH) și a Consiliului Investitorilor Străini (FIC).
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Le furnizăm clienţilor 
noştri o gamă completă  
de servicii profesionale:  

• Audit și asigurare

• IFRS

• Taxe  (Național și 
Internațional)

• Consultanță de 
business

• Gestionarea riscurilor 

• Servicii de contabilitate 
externalizate

• Servicii de payroll

• Prețuri de transfer

• Consultanță cu privire la 
fuziuni și achiziții

• Restructurarea 
întreprinderilor 

• Consultanță juridică



acestui impozit. RSM furnizează servicii de consultanță 
pentru identificarea tratamentului fiscal aplicabil, pentru 
determinarea cotei de impozitare aferente fiecărui tip de
tranzacție, și pentru recuperarea impozitul plătit în plus 
în România. 
 
SP – acronimul pentru Sediu Permanent, un loc fix unde 
o întreprindere își desfășoară (în întregime sau parțial) 
activitatea sa. Pe cât de simplu poate părea la prima vedere, 
în practică sunt multe aspecte ce trebuie luate în calcul pentru 
a determina dacă o companie are sau ar trebui să aibă sediu 
permanent în România. 
 
BEPS - abrevierea pentru erodarea bazei impozabile și 
transferul profiturilor, reprezintă o acțiune prin care se 
exploatează neconcordanțele sau scăpările apărute în lege 
pentru implementarea unor strategii de evitare a impozitării. 
Așa cum sugerează și numele, aceste strategii au ca scop o 
mutare artificială a profiturilor către zone undele cotele de 
impozit sunt reduse sau zero. 

Echipa RSM vine în sprijinul dumneavoastră pas cu pas pentru 
a vă ajuta să decideți ce opțiune se potrivește cel mai bine 
nevoilor dumneavoastră.

Legislație. CEDI. Taxe. Jurisdicții străine. WHT. 
Obligații. SP. 

Termeni care într-un anumit context ar putea îngrijora orice 
persoană fizică sau companie care nu deține suficiente 
informații si care nu beneficiază de servicii de consultanță 
adecvate nevoilor lor. Recentele schimbări economice, 
fiscale și politice afectează direct piața de afaceri și
dezvoltarea acesteia. 

Echipa noastră de profesioniști este aici pentru a vă înțelege 
în profunzime nevoile, business-ul, și deciziile viitoare. 
Indiferent dacă doriți să luați o decizie la nivel intern sau 
internațional, experții noștri vă vor oferi cele mai bune 
servicii de consultanță, conforme cu legislația națională, cu 
Directivele Europene, și cu Convențiile de Evitare a 
Dublei Impuneri. 

WHT – abrevierea pentru Impozit cu Reținere la Sursă, 
impozit ce vizează nerezidenții care obțin venituri din 
România. Pentru numeroase tipuri de venituri (din prestare 
de servicii, dividende, dobânzi, redevențe etc.) nerezidenții 
devin persoane impozabile în România, din perspectiva 

IMPOZITAREA LA NIVEL INTERNAȚIONAL

Persoană de contact: Doina Georgescu  
Tax Partner 
+ 40 21 318 91 50 
doina.georgescu@rsmro.ro

Dan Schwartz  
Managing Partner 
+ 40 21 318 91 50 
dan.schwartz@rsmro.ro

Vă putem asista în pregătirea dosarului de prețuri de transfer, 
precum și cu structurarea și planificarea tranzacțiilor viitoare, 
astfel încât acestea să respecte legislația privind preturile 
de transfer. 
 
Chiar și atunci când întocmirea dosarului de prețuri de 
transfer nu este obligatorie pentru compania dumneavoastră, 
o analiză a tranzacțiilor desfășurate cu afiliații este cea mai 
bună soluție pentru a avea o imagine cât mai clară asupra 
nivelului la care afacerea dumneavoastră se situează pe piață.

Compania dumneavoastră face parte dintr-un 
grup? Desfășurați tranzacții cu afiliați? 

Dacă ați răspuns cu da, atunci echipa noastră vă poate ajuta 
să vă asigurați că tranzacțiile dumneavoastră respectă 
cerințele legale. Putem analiza dacă prețurile practicate 
de compania dumneavoastră în relația cu afiliatii respectă 
„principiul prețurilor de piață” – anume, dacă prețurile 
practicate pentru tranzacțiile intra-grup sunt aceleași ca cele 
practicate de independenți în condiții similare. 

PREȚURI DE TRANSFER



Auditul a devenit extrem de important în perioada ce a 
urmat recesiunii din ultimii ani, datorită noilor reglementări 
impuse de organismele de reglementare și nevoilor speciale 
apărute în noile condiții în care mediul de afaceri este nevoit 
să acționeze. 
 
Furnizăm următoarele servicii de audit şi asigurare: 

        •        Audit financiar în conformitate cu Standardele  
                 Internaţionale de Audit; 

        •        Revizuire limitată a situaţiilor financiare; 

        •        Auditul situaţiilor financiare întocmite în conformitate  
                 cu cadre de raportare cu scop special; 

        •        Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite  
                 asupra informaţiilor financiare; 

        •        Servicii de identificare a riscurilor şi consultanță  
                 pentru diminuarea acestora; 
 
        •        Servicii de asigurare asupra unor 
                  informaţii nefinanciare; 

        •        Servicii de asigurare altele decât auditurile și  
                  revizuirile de situații financiare; 

        •        Angajamente de compilare; 

        •        Examinarea situațiilor financiare previzionate; 

        •        Alte servicii de asigurare.

AUDIT ȘI ASIGURARE

Persoană de contact: Roxana Ionescu  
Audit Partner 
+ 40 21 318 91 50 
roxana.ionescu@rsmro.ro

TRANSFORMĂM PROVOCĂRILE 
ÎN OPORTUNITĂȚI.



Cerinţele de raportare financiară se schimbă în mod constant.  
Cunoştinţele permanent actualizate şi expertiza noastră 
ne permit să le fim de folos clienţilor, fie prin întocmirea 
situaţiilor financiare în conformitate cu Standardele 
Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), fie prin  
oferirea suportului de care au nevoie pentru a gestiona  
acest proces prin departamentele proprii. Serviciile pe care  
le oferim, includ: 

        •        Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu  
                 Standardele Internaționale de Raportare  
                 Financiară (IFRS); 

        •        Oferirea suportului de care au nevoie clienții pentru a     
                 gestiona acest proces prin departamentele proprii; 

        •        Consultanță  cu privire la întocmirea situaţiilor  
                 financiare în conformitate cu Standardele  
                 Internaționale de Raportare Financiară (IFRS); 

        •       Asistență în procesul de auditare a situațiilor financiare  
                 întocmite în conformitate Standardele Internaționale   
                 de Raportare Financiară (IFRS).

I.F.R.S.

O ECHIPĂ GLOBALĂ DE  
PROFESIONIȘTI, CARE  
VORBEȘTE PE  
LIMBA DUMNEAVOASTRĂ.

Persoană de contact: Florentina Grigore 
Partner Accounting Services 
+ 40 21 318 91 50 
florentina.grigore@rsmro.ro



PLANIFICAREA AVANTAJELOR ÎN BANI ȘI NATURĂ 
ACORDATE ANGAJAȚILOR 

Compensaţia nemonetară oferită angajaților are implicaţii 
fiscale şi, implicit, implicaţii financiare asupra afacerii 
dumneavoastră. Noi vă ajutăm să decideţi ce fel de 
compensaţii sunt potrivite pentru angajaţii dumneavoastră, şi 
vă informăm asupra consecințelor lor fiscale.
 
REVIZUIRI ALE EVIDENȚELOR FISCALE 

Indiferent de atenția pe care o acordați procedurilor și 
raportărilor fiscale, există posiblitatea să fiţi selectat aleator 
pentru o inspecţie fiscală. Folosindu-ne de experienţa pe care 
o avem cu autorităţile fiscale, ne asigurăm că sunteți pregătit 
pentru control, efectuând investigaţii menite să determine 
potenţiale riscuri.
 
ASISTENȚĂ ÎN ADMINISTRAREA AVERII  
PERSONALE ŞI A FAMILIEI 

Ne concentrăm pe înțelegerea aspectelor particulare 
ale activelor și câștigurilor dumneavoastră, pe detaliile 
poziției financiare și pe obiective, pentru a vă oferi sfaturi 
profesionale și soluții dedicate de gestionare a  
averii personale.

Performanța nu este ușor de atins atunci când trebuie să fiți 
în conformitate cu toate reglementările fiscale ale multiplelor 
piețe pe care activați. Datorită cunoașterii aprofundate a 
prevederilor locale și expertizei noastre globale, oferim soluții 
fiscale consistente și eficiente pentru afaceri globale, în 
conformitate cu legislația în vigoare. 
 
DECLARAȚIILE DE IMPOZIT PE PROFIT ȘI  
DECONTURILE DE TVA 

Furnizăm servicii de conformare fiscală cu privire la impozitul 
pe profit, oferim asistenţă permanentă personalului 
dumneavoastră, pe parcursul procesului de pregătire a 
declarațiilor fiscale, și asigurăm asistenţă în legatură cu 
planificarea fiscală şi cu implicațiile fiscale ale deciziilor 
dumneavoastră. Specialiştii noştri în TVA vă oferă suportul 
pentru a vă dezvolta activitatea eficient și în acord cu 
legislaţia şi cu reglementările fiscale din România şi  
Uniunea Europeană.
 
PLANIFICAREA FISCALĂ INTERNAŢIONALĂ 

Pieţele internaţionale au reguli distincte şi complexe de 
conformare şi planificare, reguli care necesită atât o abordare 
individuală, cât şi una holistică. Datorită cunoştinţelor noastre 
pe plan local şi global, vă putem asista cu servicii ce vizează 
taxarea internaţională, abordarea preţurilor de transfer, BEPS.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TAXE

Persoană de contact: Doina Georgescu  
Tax Partner 
+ 40 21 318 91 50 
doina.georgescu@rsmro.ro



Construim relații strânse, bazate pe o înțelegere aprofundată 
a ceea ce contează pentru clienții noștri. Astfel, înțelegem 
provocările cu care se confruntă și, folosindu-ne expertiza 
locală și globală, propunem soluții potrivite nevoilor  
lor specifice. 
 
CONSULTANŢĂ ÎN MANAGEMENT 
 
Identificarea de soluții şi mijloace pentru îmbunătăţirea 
performanţei organizaţiei dumneavoastră poate fi o misiune 
dificil de realizat cu resurse proprii. Contractarea unei echipe 
de consultanți vă oferă avantajele unor opinii independente, 
obiective şi vă permite să accesați expertiza unor 
profesioniști cu experiență în domeniu. 
 
CONSULTANŢĂ IT  

Oferim consiliere privind utilizarea eficientă a tehnologiei 
informaţiei pentru atingerea obiectivelor de afaceri. 
Specialiștii noştri estimează, gestionează, implementează şi 
administrează sisteme IT, în numele clienților, și ajută furnizori 
internaționali de servicii IT să își adapteze programele la 
rigorile legislației locale.
 
STRATEGII DE DEZVOLTARE 

Întocmirea și implementarea unei strategii de dezvoltare 
este în mare măsură condiționată de situația financiară 
a companiei dumneavoastră, de concurență și de 
reglementările locale. Consultanţii noştri vă ajută să alegeți 
cea mai bună strategie de dezvoltare, precum şi cea mai 
potrivită metodă pentru a o pune în practică.

 
 
 
 
 
 

IMPLEMENTAREA ERP ŞI CRM  

Soluțiile CRM şi ERP trebuie să răspundă cerinţelor de 
productivitate ale unei organizații şi să modeleze procesele 
şi practicile cheie ale acesteia; pentru a fi  eficiente, acestea 
trebuie să poată fi actualizate. Acestea sunt aspecte vitale 
de care ținem cont atunci când îi asistăm pe clienţii noştri în 
implementarea ERP şi CRM. 
 
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII  

Managementul schimbării organizaţionale (OCM) este cadrul 
prin care consultanţii noştri ajută companiile să înţeleagă, să 
implementeze şi să gestioneze noi procese şi/sau modificări, 
prin analiză şi proiectare de noi structuri interne  
pentru companie.

CONSULTANŢĂ DE RESURSE UMANE (HR) 

În gestionarea resurselor umane, sunt extrem de importante 
cunoașterea și înțelegerea dispoziţiilor şi reglementărilor 
legale privind relația dintre organizație şi personal. Ne asistăm 
clienții cu privire la integrarea strategică în operațiunile 
lor a tuturor proceselor relevante de HR, a programelor și 
practicilor în domeniu.

CONSULTANȚĂ

Persoană de contact: Oana Constantin  
Tax Partner 
+ 40 21 318 91 50 
oana.constantin@rsmro.ro

Dan Schwartz  
Managing Partner 
+ 40 21 318 91 50 
dan.schwartz@rsmro.ro



SERVICII CFO EXTERNALIZATE 
 
Managerii financiari, cu expertiză și experiență, sunt o 
resursă dificil de găsit şi costisitoare - în situații specifice, 
decizia cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor este 
de a externaliza această resursă. Pentru astfel de situații, 
oferim servicii ce includ: 
 

        •        întocmirea de rapoarte şi suport în procesul  
                 de bugetare; 

        •        pregătirea analizelor și rapoartelor privind rezultate  
                 financiare, fluxuri de numerar, abateri de la buget; 

        •        asistarea Managementului în pregătirea datelor  
                 pentru analiza financiară curentă şi a bugetelor anuale; 

        •        pregătirea previziunilor şi efectuarea periodică a  
                 analizelor pentru a evalua potenţialul impact al  
                 schimbărilor de buget; 

        •        analiză de costuri şi servicii de gestionare a bugetului,  
                 pentru fiecare departament al organizației; 

        •        dezvoltarea de instrumente adecvate pentru  
                 controlul financiar; 

        •        furnizarea de instrumente şi metodologii de analiză  
                 pentru celelalte departamente ale companiei; 

        •       asistență în procese de auditare.

SERVICII DE CONTABILITATE EXTERNALIZATE 
 
Externalizarea serviciilor de contabilitate către 
profesioniști cu experiență vă oferă avantajul de a avea 
acces la cunoștințele și expertiza acestora. Serviciile de 
care puteți beneficia includ: 

 

        •        evidență contabilă; 

        •        pregătirea bugetelor, administrarea conturilor şi  
                 analize financiare periodice; 

        •        situaţii financiare periodice şi anuale, întocmite în  
                 conformitate cu Standardele de Contabilitate  
                 Românești (RAS); 

        •        asistenţă în caz de inspecţie fiscală; 

        •        asistenţă în procese de audit şi în întocmirea  
                 situațiilor solicitate de auditori; 

        •        asistenţă în proiectarea şi implementarea  
                 programelor de contabilitate; 

        •        pregătirea manualului de politici și  
                 proceduri contabile; 

        •        revizuirea şi refacerea  evidențelor contabile;  

        •        expertize contabile extrajudiciare.

SERVICII EXTERNALIZATE

Florentina Grigore 
Partner Accounting Services 
+ 40 21 318 91 50 
florentina.grigore@rsmro.ro

Persoană de contact: Otilia Schwartz  
Senior Partner Accounting Services 
+ 40 21 318 91 50 
otilia.schwartz@rsmro.ro



Externalizând serviciul de payroll, veți putea beneficia de 
suportul și de experiența unor profesioniști în domeniu. 
Furnizăm următoarele servicii de payroll: 
 
        •        servicii de calcul și raportare a salariilor, constând  
                 în principal din: întocmirea ștatelor de plată lunare,   
                 întocmirea fluturașilor de salarii; acordarea asistenței 
                 la plată a salariilor și a taxelor salariale aferente, 
                 întocmirea și depunerea raportărilor fiscale cu privire 
                 la salarii la ANAF, întocmirea și depunerea dosarelor 
                 pentru recuperarea de sume în legatură cu concediile 
                 medicale de la Casa de Sănătate, întocmirea și 
                 depunerea raportărilor statistice la INS referitoare  
                 la salarii;

        •        servicii de administrare de personal, constând în 
                 principal din: întocmire contracte de muncă, acte 
                 adiționale și documente conexe, raportări în Registrul 
                 General de Evidență a Salariaților;

        •        servicii suport pentru angajați expați, constând în 
                 principal din: obținerea avizelor de muncă, a 
                 certificatelor de înregistrare de la Inspectoratul 
                 General pentru Imigrări sau a formularelor A1, 
                 întocmirea și depunerea raportărilor fiscale la ANAF.

SERVICII DE PAYROLL EXTERNALIZATE

SUNTEM AICI PENTRU A LE 
OFERI CLIENȚILOR NOȘTRI  
PUTEREA DE A LUA DECIZII  
CU ÎNCREDERE.

Persoană de contact: Oana Constantin  
Tax Partner 
+ 40 21 318 91 50 
oana.constantin@rsmro.ro



Înțelegem riscurile cu care se confruntă afacerea 
dumneavoastră. De la criza globală a domeniului bancar, la 
criminalitatea informatică aflată în creștere, istoria recentă 
a demonstrat importanța identificării cât mai timpurii a 
riscurilor potențiale și a gestionării adecvate a acestora. De 
aceea, preferăm să prevenim, nu să reacționăm – furnizăm 
suport și consultanță pe măsură ce sistemele și procesele  
dumneavoastră evoluează. 
 
AUDIT INTERN 

Beneficiile auditului intern pot fi, de asemenea, evaluate 
din punct de vedere al strategiei - auditul intern vă poate 
ajuta să vă îmbunătăţiţi productivitatea afacerii şi să 
atenuaţi riscurile. Furnizăm servicii de audit intern pentru 
proiecte individuale executate de către echipele noastre de 
profesioniști, sau în colaborare cu personalul responsabil al 
organizației dumneavoastră, în conformitate cu Standardele 
Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern. 

PREVENIREA ŞI INVESTIGAREA FRAUDEI 

Oferim asistenţă cu privire la Prevenirea Fraudei şi verificări 
de conformitate a politicilor Anti-Mită și Anti-Corupție.  

SARBANES-OXLEY 

Nevoile specifice, unice ale fiecărei organizaţii determină 
definirea programelor de conformitate Sarbanes-Oxley 
personalizate. Pentru a îmbunătăţi eficienţa acestora, 
vă furnizăm asistenţă în testarea eficacităţii sistemului 
dumneavoastră de audit intern, în conformitate cu 
reglementările Sarbanes-Oxley.

GESTIONAREA RISCURILOR

Persoană de contact: Maria Pleșoiu  
Audit Partner 
+ 40 21 318 91 50 
maria.plesoiu@rsmro.ro

SĂ ÎNȚELEGEM AFACEREA 
DUMNEAVOASTRĂ ESTE PARTE  
DIN AFACEREA NOASTRĂ.



Atunci când faceți o achiziție, când formați o alianță 
strategică, când investiți capital sau eliberați fonduri  
printr-un proces de vânzare/restructurare, aveți nevoie  
de opinii corecte, practice și inovatoare. 
 
DUE DILIGENCE  

Experţii noştri contabili şi fiscali lucrează îndeaproape 
cu consultanții financiari și cu birourile corespondente 
de avocatură pentru a analiza situaţiile financiare, istoria 
companiei-țintă, calcularea și raportare obligațiilor fiscale, 
ca dumneavoastră să puteți lua decizii eficiente privind 
optimizarea tranzacţiei. 
 
SERVICII DE EVALUARE 

O cunoaştere permanentă a valorii unei afaceri sau a activelor 
acesteia este vitală în gestionarea unui proces economic. 
Furnizăm servicii de evaluare prin intermediul partenerilor 
noștri, membri ai corpului profesional de evaluatori  
din România.
 
TRANSFERUL AFACERII 

Consiliem companiile care intenţionează să înstrăineze o 
parte din activele sau din afacerile lor și identificăm implicaţiile 
pe care impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată le pot 
avea asupra unei astfel de tranzacții.

CONSULTANȚĂ CU PRIVIRE LA TRANZACȚII

MINIMIZAȚI RISCURILE, 
MAJORAȚI VENITURILE.

Persoană de contact: Roxana Ionescu  
Audit Partner 
+ 40 21 318 91 50 
roxana.ionescu@rsmro.ro

Dan Schwartz  
Managing Partner 
+ 40 21 318 91 50 
dan.schwartz@rsmro.ro



Profesioniștii noștri colaborează cu directori executivi, 
instituții financiare, specialiști în managementul schimbării 
și investitori, pentru a furniza, în cazul restructurărilor 
corporative, soluții practice, adaptate nevoilor specifice ale 
afacerii dumneavoastră. 
 
RESTRUCTURARE CORPORATIVĂ 

Vă ajutăm să definiți proiecte de fuziune, divizare și 
restructurare, să întocmiţi situaţiile financiare necesare 
unui proiect de fuziune sau divizare şi situaţiile financiare 
preliminare dizolvării şi lichidării, acolo unde este cazul.

INSOLVENŢĂ FORMALĂ 
 
Furnizăm servicii de insolvență formală prin intermediul 
partenerilor noştri externi, profesionişti specializaţi  
în insolvenţă.

RESTRUCTURARE

PROGRESAȚI, PENTRU CĂ  
PRIMIȚI SOLUȚII PRACTICE.

Persoană de contact: Doina Georgescu  
Tax Partner 
+ 40 21 318 91 50 
doina.georgescu@rsmro.ro



Înțelegem complexitatea legislației și reglementărilor fiscale 
și comerciale la nivel global. De aceea, le furnizăm clienților 
noștri o abordare holistică asupra deciziilor strategice; 
avocaţii noştri sunt pregătiţi să vă ofere tot sprijinul de care 
aveţi nevoie în cazul litigiilor de orice fel, şi, de asemenea, să 
vă ofere consultanţă privind:
 
        •        drept comercial; 

        •        legislaţia muncii; 

        •        legislaţie imobiliară; 

        •        legea insolvenţei; 

        •        proceduri de arbitraj; 

        •        legislaţie non-profit. 

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

ACȚIONĂM CA UN CONSULTANT, 
GÂNDIM PRECUM CLIENTUL.
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Chiar si atunci când întocmirea dosarului de prețuri de 
transfer nu este obligatorie pentru compania dumneavoastră, 
o analiză a tranzacțiilor desfășurate cu afiliații este cea mai 
bună soluție pentru a avea o imagine cât mai clară asupra 
nivelului la care afacerea dumneavoastră se situează pe piață. 

Dacă ați răspuns cu da, atunci echipa noastră vă poate ajuta 
să vă asigurați că tranzacțiile dumneavoastră respectă 
cerințele legale. Putem analiza dacă prețurile practicate 
de compania dumneavoastră în relația cu afiliatii respectă 
„principiul prețurilor de piață” – anume, dacă prețurile 
practicate pentru tranzacțiile intra-grup sunt aceleași ca cele 
practicate de independenți în condiții similare. 
 
Vă putem asista în pregătirea dosarului de prețuri de transfer, 
precum și cu structurarea și planificarea tranzacțiilor viitoare, 
astfel încât acestea să respecte legislația privind preturile 
de transfer. 

COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ FACE 
PARTE DINTR-UN GRUP? DESFĂȘURAȚI 
TRANZACȚII CU AFILIAȚI? 
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PREȚURI DE TRANSFER



pentru identificarea tratamentului fiscal aplicabil, pentru 
determinarea cotei de impozitare aferente fiecărui tip de
tranzacție, și pentru recuperarea impozitul plătit în plus 
în România. 
 
SP – acronimul pentru Sediu Permanent, un loc fix unde 
o întreprindere își desfășoară (în întregime sau parțial) 
activitatea sa. Pe cât de simplu poate părea la prima vedere, 
în practică sunt multe aspecte ce trebuie luate în calcul pentru 
a determina dacă o companie are sau ar trebui să aibă sediu 
permanent în România. 
 
BEPS - abrevierea pentru erodarea bazei impozabile și 
transferul profiturilor, reprezintă o acțiune prin care se 
exploatează neconcordanțele sau scăpările apărute în lege 
pentru implementarea unor strategii de evitare a impozitării. 
Așa cum sugerează și numele, aceste strategii au ca scop o 
mutare artificială a profiturilor către zone undele cotele de 
impozit sunt reduse sau zero. 

Echipa RSM vine în sprijinul dumneavoastră pas cu pas pentru 
a vă ajuta să decideți ce opțiune se potrivește cel mai bine 
nevoilor dumneavoastră.

Legislație. CEDI. Taxe. Jurisdicții străine. WHT. 
Obligații. SP. 

Termeni care într-un anumit context ar putea îngrijora orice 
persoană fizică sau companie care nu deține suficiente 
informații si care nu beneficiază de servicii de consultanță 
adecvate nevoilor lor. Recentele schimbări economice, 
fiscale și politice afectează direct piața de afaceri și
dezvoltarea acesteia. 

Echipa noastră de profesioniști este aici pentru a vă înțelege 
în profunzime nevoile, business-ul, și deciziile viitoare. 
Indiferent dacă doriți să luați o decizie la nivel intern sau 
internațional, experții noștri vă vor oferi cele mai bune 
servicii de consultanță, conforme cu legislația națională, cu 
Directivele Europene, și cu Convențiile de Evitare a 
Dublei Impuneri. 

WHT – abrevierea pentru Impozit cu Reținere la Sursă, 
impozit ce vizează nerezidenții care obțin venituri din 
România. Pentru numeroase tipuri de venituri (din prestare 
de servicii, dividende, dobânzi, redevențe etc.) nerezidenții 
devin persoane impozabile în România, din perspectiva 
acestui impozit. RSM furnizează servicii de consultanță 

IMPOZITAREA LA NIVEL INTERNAȚIONAL
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	02. RSM Romania_Broșură One Page_Audit si Asigurare_fata-verso_EN-RO
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