Tax Magazine nr. 06 iunie 2016
Cosmin Flavius Costaș
From England, with love
Call for papers
Evoluții fiscale recente
Ciprian Păun
Crizele Uniunii Europene. Construcția scepticismului. Dreptul fiscal
european și unificarea forțată prin fiscalitate. (I) Premisele
instituționale ale eșecului
Cosmin Flavius Costaș
Fabuloasa poveste a taxelor auto. Episoadele Budișan și Câmpean
Kill Bill. Să fie asta soluția în cazul anulării abuzive a codului de
TVA?
Lelia Grigore
Desfi ințarea de drept a măsurilor asigurătorii în reglementarea
actualului Cod de procedură fiscală
Diana Abrudean
Paralelismul procedurilor declanșate de faptele de evaziune fiscală. (I)
Evaziunea fiscală – punct de confluență a dreptului fiscal și a
dreptului penal
Jurisprudență fiscală națională
Sinteză de jurisprudență privind aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a
fondurilor publice naționale aferente acestora (II)
Sinteză de jurisprudență fiscală națională
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de
Justiție a Uniunii Europene în intervalul 7 iunie – 4 iulie 2016

Tax Magazine nr. 05 mai 2016
Cosmin Flavius Costaș
Examenul european al legislaţiei şi practicii administrative fiscale din
România
Acțiuni preliminare în materie fiscală
Acțiuni preliminare românești în materie fiscală pendinte pe
rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (31 mai 2016)
Valentin Durigu, Alexandru Tudor
E-Customs sau ce ne pregătește vama pe termen mediu
Otilia Bordea
Consideraţii privind regimul juridic şi fiscal al împrumuturilor

acordate societăţilor
Alexandra Maria Mureșan
Obligațiile fiscale ale cluburilor sportive implicate în transferurile
sportivilor profesioniști (II)
Cosmin Flavius Costaș
Scurte considerații privind dreptul de a nu plăti cele mai mari impozite
posibile
Studiu de caz în materia taxei pe valoarea adăugată
Andrei Iancu
Din nou, despre prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale
suplimentare în cazul refacerii inspecţiei fiscale
Horațiu Sasu
Formele cooperării administrative în domeniul fiscal la nivel european
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
Sinteză de jurisprudență privind aplicarea dispozițiilor O.U.G. nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor
apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a
fondurilor publice naționale aferente acestora (I)
Jurisprudență fiscală națională
Jurisprudența fi scală a instanțelor europene
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de
Justiție a Uniunii Europene în intervalul 27 aprilie – 6 iunie 2016

Tax Magazine nr. 04 aprilie 2016
Cosmin Flavius Costaș
Dreptul la transparență sau dreptul la respectul vieții private?
Editorial
Evoluții fiscale la nivelul Uniunii Europene
Alexandra Maria Mureșan
Obligațiile fiscale ale cluburilor sportive implicate în transferurile
sportivilor profesioniști (I)
Ciprian Păun
Condițiile în care statele membre pot să refuze dreptul de deducere
Examen de jurisprudență europeană
Ioana Maria Costea
Delimitări conceptuale în Codul de procedură fiscală
Horațiu Sasu
Cooperarea administrativă în domeniul fiscal la nivel european
Tudor Vidrean-Căpușan
Scurte reflecții cu privire la legătura dintre suspendarea efectelor
actului administrativ fiscal și dreptul Uniunii Europene
Acțiuni preliminare în materie fiscală
Litigiu fiscal în domeniul TVA. Acțiune preliminară declanșată de Curtea
de Apel Cluj

Jurisprudență fiscală națională
Jurisprudență fiscală națională
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție
a Uniunii Europene în intervalul 26 martie – 26 aprilie 2016

Tax Magazine nr. 03 martie 2016
Cosmin Flavius Costaș
Fiabilitatea dreptului sau nevoia de profesionalizare a dreptului fiscal
și a actorilor din acest domeniu
Editorial
Evoluții fiscale la nivelul Uniunii Europene
Valentin Durigu
Cum mă afectează tranziția de la actuala la noua legislație vamală, la 1
mai 2016
Horațiu Sasu
Două soluții privind cheltuielile cu salariile în 2016
Adam Al-Kadi
Importing second-hand motor vehicles in European Union. View on Romanian
and Polish regulations
Anamaria Măstăcăneanu
Consecințele nerecunoașterii dreptului de deducere după pronunțarea
hotărârii CJUE din cauza Salomie și Oltean
Andrei Iancu
Ex nunc sau ex tunc? Asta e întrebarea
Cosmin Flavius Costaș
Noul regim al contribuțiilor sociale obligatorii (II)
Acțiuni preliminare în materie fi scală
Litigiu fiscal. Acțiune preliminară declanșată de Curtea de Apel Cluj
Gabriela Bogasiu
Taxa pe valoarea adăugată. Condiții pentru exercitarea dreptului de
deducere. Prevalența fondului asupra formei
Cosmin Flavius Costaș
Jurisprudență fi scală națională
Jurisprudența fiscală a instanțelor europene
Sinteza hotărârilor în materie fiscală pronunțate de Curtea de Justiție
a Uniunii Europene în intervalul 13 februarie 2016 – 25 martie 2016

Tax Magazine nr. 2 octombrie 2014
Impozite directe
Horaţiu Sasu
Probleme ivite în practică referitor la concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale
Impozite indirecte
Mihaela Bucurenciu, Florina Parîng
TVA 2015 – mai mult decât o problemă fiscală
Sorin Biban
Aspecte legate de deductibilitatea TVA-ului
Raluca Tudor
Regimul TVA-ului în cazul lucrărilor efectuate asupra bunurilor mobile
corporale
Impozite pe proprietate
Cosmin Flavius Costaş
Epopeea impozitului pe mijloacele de transport. Despre fisc,
Curtea de conturi şi securitatea juridică în materie fiscală
Procedură fiscală
Mircea Ursuța
Stabilirea prejudiciului în cazul unei infracţiuni de evaziune fiscală.
Suspendarea de către organele fiscale a contestației făcute împotriva
actului de stabilire a cuantumului prejudiciului. Analiza legalităţii
Jurisprudență națională
Gabriela Bogasiu
Procedura de contestare a actului administrativ fiscal. Natura juridică.
Legea aplicabilă.
Obiectul acţiunii judiciare
Viorel Terzea
Control vamal. Reverificare. Condiţii – cu notă explicativă
Viorel Terzea
Impozit pe clădiri în cazul construcţiilor nefinalizate. Exigibilitatea
impozitului
Viorel Terzea
Obiectul acţiunii de contencios fiscal. Inadmisibilitatea contestării
doar a operaţiunilor prealabile actului fiscal
Jurispudență CJUE
Cosmin Flavius Costaș
Cauza C‑331/13, Ilie Nicolae Nicula împotriva Administrației Finanțelor
Publice a Municipiului Sibiu, Administrației Fondului pentru Mediu
Sinteza spețelor în materie fiscală pronunțate de CJUE în luna octombrie
2014

