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In acest numar:

Noutati Fiscale
OECD publică rapoartele din 2014 din cadrul Proiectului BEPS
În data de 16 septembrie, Comitetul pentru Afaceri Fiscale al Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat documentele promise în cadrul Planului de acțiune cu privire la
Erodarea Bazei de Impunere și a Transferului de Profit (BEPS). Rapoartele din 2014 reprezintă 7 din
cele 15 acțiuni ale Proiectului BEPS și oferă recomandări de schimbare a legislațiilor interne, a tratatelor
și alte măsuri pentru a combate preocupările guvernamentale cu privire la erodarea bazei de impunere și
a transferului profiturilor, precum și practicile abuzive în legătura cu tratatele de evitare a dublei impuneri.
– pagina 2.
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OECD publică rapoartele din 2014 din cadrul Proiectului BEPS
În data de 16 septembrie, Comitetul pentru Afaceri Fiscale al
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a
publicat documentele (rapoartele din 2014) pe care a promis că le
va emite în acest an, în cadrul Planului de acțiune cu privire la
Erodarea bazei de impunere și a transferului de profit (BEPS) din
2013. Rapoartele din 2014 reprezintă 7 din cele 15 acțiuni ale
Proiectului BEPS la care iau parte 44 de țări care sunt sau vor fi
membre OCDE sau membre ale G20.
Câteva din rapoartele din 2014 schițează recomandările asupra
cărora s-a convenit prin negociere pentru cele 44 de țări și care
sugerează schimbarea legislațiilor interne și a tratatelor, oferind
deopotrivă și alte măsuri care vin în întâmpinarea guvernelor care
se confruntă cu dificultăți ca urmare a “instrumentelor de capital
hibride” și a practicelor abuzive de aplicare a tratatelor de evitarea
dublei impuneri.

În cazul în care aveţi întrebări sau aveţi nevoie de asistenţă
pentru a estima o potenţială expunere, vă rugam nu ezitaţi să
ne contactaţi.
Dan Bădin
Partener Coordonator Servicii Fiscale şi Juridice
+40 21 207 53 92
Ana Petrescu
Manager
+40 21 207 56 04

Deși România nu este membră OCDE, precum nici una din cele 44
de state mai sus menționate, autoritățile române ar putea să ia în
considerare implementarea unora dintre aceste recomandări.
Rapoartele din 2014 acoperă următoarele acțiuni:
Acțiunea 1: Înfruntarea provocărilor fiscale ale economiei
digitale
Acțiunea 2: Neutralizarea efectelor instrumentelor de capital
hibride
Acțiunea 5: Combaterea mai eficienta a practicilor fiscale
abuzive, luând în considerare transparența și substanța
Acțiunea 6: Prevenirea acordării de beneficii conform tratatelor
în circumstanțe neadecvate
Acțiunea 8: Recomandări cu privirea la aspecte privind
prețurile de transfer în cazul activelor intangibile
Acțiunea 13: Recomandări referitoare la documentarea
prețurilor de transfer și a raportării country-by-country
Acțiunea 15: Dezvoltarea unui instrument multilateral pentru
modificarea tratatelor fiscale bilaterale
Având în vedere că multe dintre recomandările prevăzute in
rapoartele menționate mai sus nu sunt suficient de clare pentru a fi
puse în aplicare în acest stadiu, proiectul BEPS rămâne în curs de
dezvoltare și multe dintre cele mai dificile întrebări au fost amânate
pentru a fi luate în considerate ulterior. Cu toate acestea, rapoartele
din 2014 oferă un cadru inițial referitor la modul in care țările
membre ale OCDE, ale G20 sau țările care urmează liniile
directoare ale OCDE, ar putea implementa recomandările BEPS in
legislația interna sau modifica tratatele de evitare a dublei impuneri
odată ce proiectul OCDE este finalizat.
Mai multe detalii puteți găsi aici.
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la
Romania@deloittece.com sau vizitati pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a
intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera
consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau
serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie
sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.
Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul
careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor
membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale - audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase
industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si
priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de
a deveni un standard de excelenta.
© 2014 Deloitte Romania
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