vă invită la seminarul cu tema:
Probleme şi soluţii privind executarea silită a obligaţiilor şi cesiunea de creanţă.
Efecte ale Noului Cod Civil şi Noului Cod de Procedură Civilă. Implicaţii fiscale.

DATA

Miercuri, 30 mai 2012

LOCAŢIE

CITY Plaza Hotel, Sala Ballroom, Cluj-Napoca

Noua legislaţie civilă şi procesual civilă este una complexă, care şi-a găsit sursele de inspiraţie
în sisteme de drept din mai multe ţări şi care conţine elemente de care pot profita toate
părţile unor raporturi contractuale.
Seminarul se adresează deopotrivă oamenilor de afaceri şi profesioniştilor din mediul juridic
şi financiar şi va aduce, în premieră, o abordare integrată şi multidisciplinară cu privire la
executarea silită şi cesiunea de creanţă din perspectiva dreptului civil, a dreptului procesual
civil şi a dreptului fiscal.
Sub imperiul noii legislaţii, creditorii pot beneficia de noi prevederi civile şi procesual
civile cum sunt cele care privesc posibilitatea de a trece la rezoluţiunea contractului fără
intervenţia instanţelor, facilitarea executării în natură a obligaţiilor sau repararea
prejudiciului realizat prin pierderea unei şanse. La rândul lor, debitorii vor putea folosi în
avantajul lor dispoziţii dintre cele mai diverse, cum ar fi cele legate de obligaţia creditorului
de a minimiza prejudiciul suferit, reducerea cuantumului penalităţii ori reducerea prestaţiilor
sale în cazul în care creditorul nu îşi îndeplineşte în mod complet propriile sale obligaţii.
Totodată, în materie fiscală, cesiunile de creanţă fac subiectul unor reale controverse cu
privire la potenţialele obligaţii ale parţilor. Dacă în materie de TVA jurisprudenţa europeană
a adus recent clarificările necesare pentru asigurarea neutralităţii fiscale în cazul cesiunilor
de creanţă, în cazul impozitului pe profit autorităţile fiscale încă impun o interpretare
defavorabilă a actualelor prevederi contabile şi fiscale naţionale. Executarea silită poate crea
şi ea anumite obligaţii fiscale pentru părţile implicate, cum ar fi colectarea şi plata TVA-ului
la momentul transferului de proprietate a activelor executate.
Vă invităm, aşadar, să participaţi alături de noi la o dezbatere interactivă asupra problemelor
şi a soluţiilor practice care se pot adopta când se are în vedere executarea silită a obligaţiilor
sau cesiunea acestora.

PROGRAM
09.00 - 09.30 - Welcome Coffee Break
09.30 - 11.30 - SESIUNEA I
11.30 - 12.00 - Coffee Break
12.00 - 14.30 - SESIUNEA a II-a
14.30 - Networking Lunch
TEME

/ Cesiunea de creanţă şi cesiunea contractului potrivit Noului Cod Civil
/ Buna-credinţă în executarea obligaţiilor contractuale
/ Măsuri procesuale de asigurare şi satisfacere a drepturilor creditorului conform
Noului Cod de Procedură Civilă

/ Recuperarea creanţelor în procedura insolvenţei
/ Unele probleme practice privind recuperarea creanţelor în procedura insolvenţei
/ Obligaţiile privitoare la impozitul pe profit datorat de cesionarul de creanţe
neperformante. Opinia autorităţilor fiscale

/ Dezvoltări comunitare cu privire la implicaţiile TVA ale cesiunii de creanţă.
Cazul GFKL şi implementarea acestuia în legislaţia românească

/ Consideraţii fiscale aferente executării silite
LECTORI
Liviu POP - Profesor Universitar Doctor, Universitatea Babeş-Bolyai
Mihaela SĂRĂCUŢ - Judecător, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Curtea
de Apel Cluj
Cornel POPA - Avocat asociat, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Ionuţ ŞERBAN - Avocat asociat, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
Alexandru CRISTEA - Tax Partner, Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax
Răzvan GHEORGHIU-TESTA (moderator) - Avocat asociat, Ţuca Zbârcea & Asociaţii
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