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01. Sancțiuni pentru neplata integrală și în termenul legal a obligațiilor fiscale cu stopaj la sursă
02. Majorări/dobânzi pentru neachitarea obligațiilor bugetare. Neajunsuri în reglementare, soluții
practice de rezolvare
03. Considerații asupra înlocuirii noțiunii de majorări de întârziere cu noțiunea de dobânzi de
întârziere
04. Componenta de penalitate a majorărilor de întârziere și componenta de dobândă a majorărilor
de întârziere
05. Penalități pentru neachitarea obligațiilor bugetare. Neajunsuri în reglementare, soluții
practice de rezolvare
06. Amenzi pentru reținerea și nevărsarea impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă
07. Sancțiunile prevăzute prin art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravențiilor
08. Contravenția continuă
09. Data săvârșirii faptei și data constatării faptei, elemente în funcție de care se stabilește
termentul de prescripție și se aplică amenzi
10. Prevederi legale aberante în baza cărora organele fiscale întocmesc anual sute de mii de
sesizări penale, soluționate cu neînceperea urmăririi penale
11. Majorări, penalizări și sesizări penale, toate aplicate pentru o singură abatere, de neplată a
obligațiilor fiscale cu reținere la sursă

12. Cauzele care fac ca, pentru aceeși faptă, de nevirare a contribuțiilor de reținere la sursă, să se
poată aplica mai multe sancțiuni
13. Efectele negative generate de întocmirea anuală a circa 200.000 de sesizări penale, rezolvate
cu nînceperea urmăririi penale
14. Efectele negative generate de întocmirea anuală a 6.000 de sesizări penale, în județul Dolj,
rezolvate cu neînceperea urmăririi penale
15. Soluții pentru eliminarea neajunsurile generate de aplicarea mai multor sancțiuni pentru
aceeași faptă de nevărsare de impozite și/sau contribuții cu reținere la sursă
16. Legiferarea insuficientă a art. 219 din O. G. Nr. 92/2003, în baza cărora se aplică anual sute
de mii de amenzi
17. Necesitatea modificării art. 219 alin. (1) lit. p) din O. G. nr. 92/2003
18. Prevederi teribiliste conținute în art. 112 din Legea nr. 76/2002
19. Prevederi teribiliste conținute în art. 303 din Legea nr. 95/2006
20. Prin două legi se prevăd două pedepse diferite, cu închisoarea, pentru aceeași faptă de
nevirare a contribuției de sănătate
21. Teribilisme legislative în stabilirea stagiului de cotizare pentru pensie
22. Se justifică stabilirea de sancțiuni mai multe și mai mari pentru obligațiile fiscale cu reținere
la sursă, față de cele care nu sunt cu reținere la sursă?
23. Facilitățile fiscale, factor generator de evaziune fiscală și de distorsiuni concurențiale
24. Termenul de plată a obligațiilor fiscale cu reținere la sursă, în cazul neplății cu întârziere a
unor salarii
25. Noțiunea de contribuabil: sens și conținut
26. Organ fiscal competent: o noțiune neclară, nedefinită prin legislația fiscală
27. Prevederi legale care trebuie abrogate
28. Cauzele pentru care nu mai trebuie folosite Normele metodologice de aplicare a Codului de
procedură fiscală
29. Inadvertențe legislative în stabilirea momentului la care se consideră că are aloc plata
obligațiilor bugetare
30. Reținerea la sursă numită și stopaj la sursă

31. Plata dividendelor în cote diferite față de cotele de participare a asociațiilor la capitalul social
32. Probleme și soluții privind ridicarea de avansuri din dividende în timpul anului
33. Cum se poate evita plata impozitului pe dividende?
34. Cotele cu care se calculează obligațiile bugetare datorate de angajat și angajator pentru
veniturile din muncă, în România, în anii 2010, 2011, 2012

