TEME DE LICENŢĂ PENTRU DISCIPLINELE DREPTUL
FINANŢELOR PUBLICE / CONTENCIOS FISCAL

1. Procedura de suspendare a actelor administrative fiscale
2. Regimurile speciale în materia taxei pe valoarea adăugată
3. Avatarurile taxelor percepute cu ocazia primei înmatriculări a vehiculelor în
România şi în Uniunea Europeană
4. Taxele de mediu
5. Fiscalitatea imobiliară în România
6. Fiscalitatea sportivilor și a entităților care desfășoară activități în domeniul
sportului
7. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în România şi în Uniunea Europeană
8. Dreptul de deducere al taxei pe valoarea adăugată. Probleme referitoare la
operațiunile fictive
9. Regimul fiscal al jocurilor de noroc în Uniunea Europeană, la confluenţa cu
libertăţile unionale fundamentale
10. Probleme fiscale generate de determinarea noţiunilor de „persoane impozabile”
şi „activităţi economice” în domeniul taxei pe valoarea adăugată
11. Regimul accizelor armonizate. Reglementări europene, naţionale şi
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
12. Regimul juridic al impozitelor și taxelor locale în România
13. Impozitarea veniturilor nerezidenţilor în România
14. Libertatea de circulaţie a societăţilor şi impozitul pe profit
15. Drepturile contribuabililor în procedura fiscală
16. Procesul fiscal
17. Taxele vamale
18. Impozitarea succesiunilor şi donaţiilor în România și în Uniunea Europeană
19. Taxe de clawback şi taxe pe viciu
20. Taxele parafiscale în România
21. Regimul juridic al scutirilor de la plata taxei pe valoarea adăugată, prin prisma
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene
22. Infracțiuni de evaziune fiscală. Comentariul Legii nr. 241/2005 și propuneri de
lege ferenda
23. Coordonatele luptei împotriva evaziunii și fraudei fiscale, la nivelul OECD, al
Uniunii Europene și la nivel național

24. Evitarea dublei impuneri internaționale. Probleme de drept fiscal generate de
aplicarea convențiilor de evitare a dublei impuneri sau de lipsa convențiilor de
evitare a dublei impuneri
25. Taxa pe valoarea adăugată. Probleme juridice referitoare la determinarea bazei
de impozitare a TVA
26. Taxa pe valoarea adăugată. Probleme din jurisprudența Curții de Justiție a
Uniunii Europene referitoare la facturare și obligații de natură administrativă
27. Taxa pe valoarea adăugată. Reglementări naționale, reglementări europene și
probleme din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la
cotele de impozitare și interdicția instituirii unui alt TVA
28. Executarea silită a creanțelor fiscale
29. Principii de drept fiscal
30. Actele administrative fiscale
31. Cooperarea administrativă în materie fiscală la nivelul Uniunii Europene
32. Inspecția fiscală
33. Probele în procedura fiscală și în procesul fiscal
34. Stingerea creanțelor fiscale prin plată și prin alte modalități
35. Impozitarea beneficiilor societăților: impozit pe profit, impozit minim, impozit
forfetar, impozit pe veniturile microîntreprinderilor

