
 
 

Vrei o schimbare? 
 

Hai în echipa 
Intesa Sanpaolo Bank! 

 
 

Trimite-ți CV-ul pe adresa 
jobs@intesasanpaolo.ro 

 
 

 Iți oferim: 
 

✓ Un pachet atractiv de beneficii; 
✓ Oportunitatea de a lucra într-unul din cele mai mari și mai stabile grupuri financiar-bancare din lume; 
✓ Posibilitatea de dezvoltare în cadrul băncii și de a face parte din proiecte diverse. 

 
Misiunea ta:  Așteptăm de la tine: 

 
 

✓ Pregătirea și depunerea la termen a raportărilor, situațiilor și 
declarațiilor fiscal (ex. D100, D102, D107, D300, D390, D394, 
D205, F3000: FATCA – CRS) ; 

✓ Pregătirea documentației pentru rambursările de taxe; 
✓ Asigură suport celorlalte departamente în aspecte fiscale (TVA, 

taxe locale, impozit pe profit, impozit pe venit, impozit pe veniturile 
nerezidenților etc.); 

✓ Completează și verifică registrul de evidență fiscală, inclusiv 
jurnalele de TVA; 

✓ Dosarul Preturilor de Transfer - solicitare informatii de la diverse 
Servicii/Agentii, pregatire documente, intocmire de rapoarte la 
solicitarea consultantilor 

✓ Rezolvă probleme fiscale ad-hoc; 
✓ Propune măsuri pentru îmbunătățirea procedurilor și proceselor 

legate de taxe, atunci când este necesar; 
✓ Oferă suport în timpul auditului și inspecțiilor fiscale; 
✓ Verifică corectitudinea facturilor în ceea ce privește TVA; 
✓ Monitorizează schimbările fiscale și evaluează impactul acestora 

asupra companiei; 
✓ Reprezintă compania în fața autorităților (ex. Ministerul de Finanțe, 

ANAF, DGAMC). 

✓ Studii Superioare / Studii economice; 
✓ Experienta de minimum 5 ani intr-o pozitie 

similara; 
✓ Cunoasterea solide in domeniul fiscal; 
✓ Cunoasterea limbii engleze (nivel mediu), 

limba italiana constituie avantaj; 
✓ Orientare spre clientul intern sau extern; 
✓ Excelente abilitati de organizare si planificare; 
✓ Initiativa si determinare; 
✓ Eficienta operationala; 
✓ Planificare si Executie; 
✓ Orientare spre atingerea obiectivelor; 
✓ Munca in echipa; 
✓ Cunostinte PC - nivel avansat; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conteaza pentru tine. Conteaza pentru noi. 
 

www.intesasanpaolobank.ro 
TEL VERDE: 0800 800 888 

Tax Specialist 
 

Sediul Central 
București 
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