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20-2.0 a venit!
19 cu 20, ce mai ani,
Ce pehlivani!
Douăzeci cu douăzeci
Tu ce zici, cum te petreci?
Deceniule,
Nebunule?
Zi-i fără ocol,
Fără protocol!

MAȘINA, la internet
Asta este evident!

Stați așa, nu vă zoriți
Chiar sunteți pregătiți?
Pe scurt, ce-o să fie,ce-o să fie

O să fie o... nebunie
Cum zicea la Cărăbuș
100 de ani, acuș!

Apropo, ați văzut Metropolis?
Că e totu’ acolo scris!
Dacă nu, un compromis,
Să mă țin de ce-am promis:

Voi vedeți acest film mare,
Noi vă dăm o up-datare
(Fără supărare)

Cadre din filmul Metropolis, 1927

Desen de

Primul film SF, Regia: Fritz Lang

Bianca Dragomir, TPS

De zburat, om mai vedea,
Nu cred că-n decada mea
Da’ cu share-economie,
Oportunități, o mie
Pe scurt, orașele o să fie
Și mai și, o... nebunie
(Acu’ fac și-o paranteză,
Doar așa, de antiteză:
Cum mai combinăm, frate,
Mașinism cu libertate?)
Pe scurt, prooroc nu mi-s
Dar, din nou: Metropolis
Și cum Fritz a prezis,
Munca n-o să fie vis
(Să n-aud că nu v-am zis!)

Poate nu rimează,
Dar asta urmează!

Mega-polis, cum vă zic,
O să fie mizilic
Statu’ o să fie mare-MARE
Musai cu impozitare-TARE
Ce atâta lamentare...
Mai multe, în scrisoare!*

*(Scrisoarea adresată de președintele
Comisiei Europene, Ursula von der
Leyen, Comisarului pentru Economie,
Paolo Gentiloni, la început de mandat
- vezi transferpricing.ro)

Eu aș mai avea de zis
Și de prezis...
Că n-oi fi eu cărturar
Doar un... intermediar,
Da’ tot știu precis

VINE TAX-O-POLIS!!!
Da’ să vezi poporu, frate
Cu creier pe săturate!!
Creier-centralizator,
Să-l țină-n colimator
(pe el, pe popor)
Taxele îi va scana,
Nimic nu-i va ierta!
Asta zic eu provocare
În supra-transparentizare:
Big-data, micro-data,
Cine nu e gata...

Pregătește-te, măi frate
De noua fiscalitate!
Când și BEPSu’ e 2.0,
Tu ce mai aștepți, soro?

Deci, o să se e-poarte
Rapoarte peste rapoarte!
Cu blockchain securizate,
Zău, nepoate!

Acu’ câte-or mai veni
Noi ne-om pregăti!
Și zece ani d-aci,
TPS cu voi va fi
Seminarii, sfaturi,
Nu ne dăm în lături.

Că azi tot’ e internet
Mă repet: e-evident
Știu, nu rimează,
Dar asta urmează!

Mediatori în noi să găsiți,
Atunci când taxele plătiți
Și om zice așa cu drag,
Cum zicea și domnu’ Lang,
Dar, repede, pe englezește,
Nemțește sau românește,
Vă zicem de pe acum
S-aveți deceniu bun!
Anii 20’ să vină
Cu pace și cu lumină!
2.0 voi să fiți,
Și mereu cu cei iubiți!

CULOAREA 2020
Pantone Color Institute a
desemnat culoarea anului
2020 – albastrul clasic.
Pentru că induce o stare de calm,
încredere și stabilește conexiuni,
o culoare care răspunde dorinței
noastre de stabilitate, la trecerea
într-o nouă eră.
Albastrul este culoare Transfer
Pricing Services, de la înființare,
în 2009.

SEMINARII
DAC 6
PENTRU ORICE
COMPANIE ȘI ORICE
INTERMEDIAR!
Unde chiar afli ce
tranzacții trebuie
să raportezi!
Rezervă un loc pe
www.dac6.ro !
(Nu, chiar nu trebuie
raportate toate
tranzacțiile externe!)
Funny video DAC6!

La mulți ani, frați și surori,
Și-o viață în SĂRBĂTORI!
Digitalu‘, la moment,
Mută sediu permanent
Și o lege centenară
Mintenaș acuma zboară!
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Proiect Convenție pentru evitarea

Citește ultima
analiză
de pe
transferpricing.ro

PALPITANT!
DE NERATAT!
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“Despre
pilonii BEPS
2.0, minimul de
impozitare,
CbCR -ul public:
noile chemări la
ordinea fiscală
globală!”

ANALIZÅ
F
I
LA CO NANCIARÅ
MAND

dublei impozitări, 1927, Liga Națiunilor

Artwork original din ediția de joi, 1 ianuarie 1920, a “New York Times”

Transfer Pricing Services
vă urează

transformările cu bine
în deceniul care vine!

