
Dată: 16/05/2016 Durată: 09:00 - 17:30 Oraș: Timișoara 

Mobilitatea internațională a angajaților (Seminar privind 
implicațiile fiscale și alte aspecte practice legate de 
detașări internaționale) 

Echipa People Services din cadrul KPMG vă invită la un curs privind 

aspecte legate de mobilitatea internațională a angajaților. 

Cui se adresează? 

Compartimentelor de mobilitate internațională, specialiștilor din 

domeniul fiscal și cel al resurselor umane. 

Aspectele principale pe care le vom acoperi se referă la: 

Tematică: 

 Cum integrăm programele de Talent Management cu cele de

mobilitate internațională

 Rezidența fiscală şi impactul acesteia asupra obligațiilor

fiscale individuale

 Declarații informative şi (noi) formulare obligatorii

 Unde se datorează impozitul pe venit şi contribuțiile sociale

pe perioada detașării şi asupra cărui venit

 Cum se evită dubla impozitare pe perioada detașării

 Reguli şi noutăți în legislația privind imigrarea

 Ce aduce nou Codul Fiscal din ianuarie 2016 cu impact

asupra situațiilor de detașare internațională

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest 

eveniment, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și vă stăm 

la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens. 

Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru 

dumneavoastră, avem rugămintea să ne transmiteți la momentul 

înscrierii (fpintea@kpmg.com ) și o listă a problemelor practice pe 

care doriți sa le includem în dezbatere. 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în 

domeniul fiscal: 

 Claudia Stan, Manager, People and Change

 Irina Marinescu, Manager, Global Mobility Services

 Alina Negoiță, Assistant Manager, Global Mobility Services

 Bogdan Dincă, Immigration Manager, Global Mobility

Services

Loc 
Hotel Savoy Timișoara, 
Splaiul Tudor 
Vladimirescu, nr. 2 
Timișoara, Jud. Timiș 

Limba 
Română 

Înscrieri 
Până la 12 Mai 2016, 
prin confirmare 
telefonică sau prin email 
la: 

Florina Pintea  
T +40 (747) 333 001 
F +40 (256) 499 361 

E:fpintea@kpmg.com 

Privacy | Legal 

Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la 
comunicările KPMG, vă rugam apăsați aici.  

© 2016 KPMG Tax S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, 
membra a retelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International 
Cooperative („KPMG International”), o entitate elvetiana. Toate drepturile rezervate. 
 

kpmg.com/socialmedia 

kpmg.com/app 

mailto:fpintea@kpmg.com?subject=Inregistrare%20curs%20mobilitate%20-%2016%20Mai%20-%20Timisoara%20-%20reprogramat
mailto:fpintea@kpmg.com?subject=Inregistrare%20curs%20mobilitate%20-%2016%20Mai%20-%20Timisoara%20-%20reprogramat
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/legal.html
mailto:ro-fmkpmginro@kpmg.com?subject=Dezabonare%20invitatii%20KPMG%20Timisoara
http://www.kpmg.com/socialmedia
http://www.kpmg.com/app
mailto:fpintea@kpmg.com?subject=Inregistrare%20curs%20mobilitate%20-%2016%20Mai%20-%20Timisoara%20-%20reprogramat
https://twitter.com/kpmgromania
https://www.linkedin.com/company/kpmg-romania
https://www.facebook.com/KPMGRomania
https://www.youtube.com/channel/UCNCmxm5jAht3vrjdizpUrEg
https://plus.google.com/114185589187778587509
http://instagram.com/kpmg
http://www.kpmg.com/app

