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În acest număr:

Modificarea procedurii de înregistrare în
scopuri de TVA prin impunerea de documente
suplimentare
Noul Ordin nr. 1966/2015 al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea
intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică
operaţiuni din sfera TVA" a fost publicat în Monitorul Oficial nr.
580/03.08.2015.
Conform noii proceduri de înregistrare în scopuri de TVA, începând cu
03 august 2015, vor trebui furnizate şi următoarele documente
suplimentare:
-

Documente care să justifice tipul activității desfășurate la/în afara
sediului social/ profesional și a sediilor secundare;
Copii ale extraselor de cont sau a altor documente bancare;
Copii ale contractelor de prestări servicii încheiate între prestatorul
de servicii în domeniul contabilității și persoana impozabilă;
Copii ale contractelor individuale de muncă pentru persoanele care
dețin poziții relevante în cadrul persoanei impozabile (director,
manager, șef compartiment, etc.);
Copii ale diplomelor de studii ale administratorilor.

În plus, contribuabililor li se solicită și furnizare de informații din ultimii 5
ani cu privire la sumele de bani cu care asociații și administratorii au
creditat alte societăți în care au avut calitatea de asociați/administratori.
De asemenea, contribuabilii vor menționa și numărul de formulare 088
depuse până în prezent.
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Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Vlad Boeriu
Partener, Tax
+40 21 207 53 41
vboeriu@deloittece.com

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts.

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a
întreprinde acțiuni 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.
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