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In acest numar:
Noutati Fiscale
Modificarea declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru declararea
separata a unor impozite:
Incepand cu luna ianuarie 2014, anumite impozite privind veniturile obtinute de persoane nerezidente se
vor declara separat – pagina 2.

Noutati Legislative
Modificari aduse unor acte normative ce contin prevederi de drept penal si procesual penal ca
urmare a intrarii in vigoare a Noului Cod Penal si Noului Cod de Procedura Penala:
Prin intrarea in vigoare incepand cu data de 1 februarie 2014 a Noului Cod Penal si a Noului Cod de
Procedura Penala (impreuna cu legile aferente de punere in aplicare), se aduc o serie de modificari unor
acte normative care cuprind dispozitii penale sau procesual penale. Detaliem in cele ce urmeaza
impactul noilor coduri mentionate mai sus asupra legislatiei insolventei, reglementarilor din domeniul
protectiei mediului si asupra legii societatilor comerciale – pagina 3, pagina 4, pagina 5.
Cadrul legal privind conditiile generale asociate licentei de furnizare de energie electrica:
In data de 12 februarie 2014 Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei („ANRE”) a
emis Ordinul nr. 8/2014 pentru aprobarea conditiilor generale asociate licentei pentru furnizarea de
energie electrica. Ordinul ANRE a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv la data
de 18 februarie 2014.
Inainte de data intrarii in vigoare a Ordinului ANRE mentionat mai sus, nu exista un cadru legal cu privire
la conditiile asociate licentei de furnizare, asa cum era cazul pentru licenta de producere sau pentru
autorizatia de infiintare. Noua reglementare prevede conditiile generale ale acestei licente si stabileste
conditii suplimentare pentru titular fata de Regulamentul pentru emiterea autorizatiilor si licentelor in
sectorul energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 48/2013 – pagina 6.
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Modificarea declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru
declararea separata a unor impozite
Incepand cu luna ianuarie 2014, urmatoarele impozite privind
veniturile obtinute de persoane nerezidente se vor declara separat:












Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de
persoane nerezidente;
Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute in Romania de
persoane nerezidente;
Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de
persoane nerezidente;
Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de
persoane nerezidente;
Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane
nerezidente din activitati sportive si de divertisment;
Impozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de
persoane juridice nerezidente care au calitatea de
administrator, fondator sau membru al consiliului de
administratie al unei persoane juridice romane;
Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara
Romaniei de persoane nerezidente;
Impozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente
din premii acordate la concursuri organizate in Romania;
Impozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in
Romania de persoane fizice nerezidente;
Impozit pe venituri din lichidarea unei persoane juridice
romane realizate de persoane nerezidente.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne contactati:

Dan Badin
Partener Coordonator Servicii Fiscale si Juridice
+40 21 207 53 92
Andrei Tercu
Manager
+40 21 207 56 16

Declararea se va face prin selectia campului corespondent din
declaratie.
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Modificari ale legislatiei insolventei datorate intrarii in vigoare a Noului Cod de
Procedura Penala
La data de 1 februarie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 255/2013
pentru punerea in aplicare a Codului de Procedura Penala. Legea
are in vedere, in principal, implementarea Noului Cod de Procedura
Penala, si in subsidiar, modificarea unor acte normative care
cuprind dispozitii procesual penale. In ceea ce priveste legislatia
insolventei, Codul de Procedura Penala modifica, printre altele,
doua articole ale Legii nr. 85/2006 cu privire la procedura
insolventei („Legea Insolventei”) in scopul protejarii titularilor de
creante ce constau in despagubiri pentru repararea prejudiciilor
rezultate din infractiuni.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:



Andrea Grigoras
Senior Associate
+40 21 207 98 16

Posibilitatea executarii silite individuale a debitorului
insolvent pentru repararea prejudiciilor rezultate din
infractiuni

Andrei Burz Pinzaru
Partener
+40 21 207 52 05
Florentina Munteanu
Associate Partner
+40 21 207 52 75

Prin modificarea adusa articolului 36 din Legea Insolventei,
actiunile exercitate in cadrul procesului penal pentru valorificarea
creantelor impotriva debitorului sau averii sale sunt exceptate de la
suspendarea de drept instituita ca urmare a deschiderii procedurii
de insolventa.
Din punct de vedere practic, un creditor titular al unei creante
constand in despagubiri ca urmare a savarsirii unei infractiuni de
catre debitorul insolvent, daca s-a constituit parte civila in procesul
penal, se sustrage procedurii concursuale a insolventei. Acesta va
avea posibilitatea sa isi valorifice creanta in mod individual
impotriva debitorului, pe calea dreptului comun, inaintea lichidarii
activului in cadrul procedurii insolventei si fara respectarea ordinii
de distribuire reglementata de Legea Insolventei.


Modificari cu privire la instrainarea bunurilor asupra
carora s-au instituit masuri asiguratorii in procesul penal

Potrivit modificarilor aduse articolului 53 din Legea Insolventei,
bunurile instrainate de administratorul judiciar sau de lichidator in
cadrul procedurii insolventei vor fi dobandite libere de orice sarcini,
garantii sau masuri asiguratorii, cu exceptia masurilor asiguratorii
sau masurilor preventive specifice instituite in procesul penal.
Astfel, creditorul va putea urmari bunurile asupra carora s-au
instituit masuri asiguratorii in procesul penal in mainile
adjudecatarului chiar daca acestea au fost dobandite in cadrul
procedurii insolventei. Din punct de vedere practic, o asemenea
modificare poate duce la blocarea vanzarii bunurilor debitorului
insolvent asupra caruia sunt instituite masuri asiguratorii deoarece
este putin probabil ca un cumparator va fi dispus sa achizitioneze
bunuri cu riscul de a se vedea ulterior executat.


Modificari referitoare la infractiuni

Infractiunile reglementate initial in cuprinsul Legii nr. 85/2006 cu
privire la bancruta simpla, bancruta frauduloasa si gestiune
frauduloasa vor fi transferate in Codul penal, fara a avea loc o
modificare pe fond a acestora.
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Modificarile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 datorate intrarii in vigoare a Noului
Cod Penal
La data de 1 februarie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 286/2009
privind Codul Penal. La aceeasi data a intrat in vigoare Legea nr.
187/2012 de punere in aplicare a Noului Cod Penal (“Legea nr.
187/2012”) care aduce o serie de modificari mai multor acte
normative, printre care si Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale („Legea nr. 31/1990” sau „Legea Societatilor”).

3.

Dezincriminarea unor fapte

Nu mai constituie infractiuni potrivit Legii nr. 31/1990:


Majoritatea modificarilor aduse vizeaza Titlul VIII din Legea nr.
31/1990, capitolul Contraventii si infractiuni. Printre noutatile
introduse, cele mai importante constau in: micsorarea limitelor de
pedeapsa, prevederea pedepsei amenzii in mod alternativ cu
pedeapsa inchisorii pentru majoritatea infractiunilor, precum si
extinderea ariei persoanelor care pot avea calitatea de subiect activ
la savârsirea infractiunilor prevazute de Legea nr. 31/1990.

fapta de a exercita un comert in favoarea și pe seama unor
societati constituite in tara straina in cazul in care nu sunt
indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea
acelor societati in Romania ( art. 280 din Legea Societatilor
fost abrogat).



fapta de a determina inmatricularea unei societati in temeiul
unui act constitutiv fals (articolul 2802 a fost abrogat).

4.

Incriminarea unor fapte ca infractiuni

1.



fapta de a duce la indeplinire hotararile adunarii generale
referitoare la schimbarea formei societatii, fuziune, divizare,
dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului social, fara
informarea organului judiciar ori cu incalcarea interdictiei
stabilite de acesta, in cazul in care s-a inceput urmarirea
penala fata de societate constituie infractiune și se
pedepsește cu inchisoarea de la o luna la un an ori cu
amenda (potrivit art. 274 litera c din Legea Societatilor).

5.

Interdictia de a fi fondator/administrator intr-o societate

Regimul juridic al pedepselor.

Pentru o serie de infractiuni prevazute de Legea nr. 31/1990 se
prevede un regim sanctionator mai usor. Dintre acestea,cele mai
importante sunt:






fapta subiectului activ de a prezenta date neadevarate sau
inexistente asupra constituirii societatii, asupra conditiilor
economice ale acesteia, de ascundere a datelor sau de a
refuza sa puna la dispozitie asemenea date in conditiile legii
(reglementata in art. 271 din Legea Societatilor) se
pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda, spre deosebire de vechea reglementare potrivit
careia sanctiunea consta in pedeapsa cu inchisoarea de la 1
la 5 ani.
fapta subiectului activ de a efectua operatiuni de vânzare sau
de cumparare de actiuni, de a se folosi de bunurile sau de
creditul societatii ori de a se imprumuta, sub orice forma, de la
societatea pe care o administreaza, o societate controlata de
cea administrata ori de la o societate care controleaza
societatea administrata, producând, cu rea-credinta, un
prejudiciu societatii (reglementata in art. 272 din Legea
Societatilor) se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3
ani ori cu amenda, spre deosebire de vechea reglementare
potrivit careia sanctiunea consta in pedeapsa cu inchisoarea
de la 1 la 3 ani.
fapta subiectului activ de a raspândi stiri false sau de a
intrebuinta alte mijloace frauduloase in scopul maririi sau
scaderii valorii actiunilor sau obligatiunilor societatii pentru a
obtine un folos in paguba societatii, precum si incasarea sau
plata dividendelor din profituri fictive ori care nu puteai fi
distribuite (reglementata in art. 2721 din Legea Societatilor) se
pedepseste cu inchisoarea de la 1 an la 5 ani, spre
deosebire de vechea reglementare potrivit careia sanctiunea
consta in pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 8 ani.



fapta subiectului activ de a emite actiuni sau obligatiuni cu
nerespectarea dispozitiilor legale sau de a se folosi de ele in
mod fraudulos (reglementata in art. 273 din Legea Societatilor)
se pedepseste cu inchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda, spre deosebire de vechea reglementare potrivit
careia sanctiunea consta in pedeapsa cu inchisoarea de la 6
luni la 5 ani.

2.

Persoanele care pot avea calitatea de subiect activ

Pentru majoritatea infractiunilor prevazute in Legea Societatilor,
calitatea de subiect activ inainte de modificarile aduse de Legea nr.
187/2012 o avea, de regula: fondatorul, administratorul, directorul,
directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii. In prezent,
cadrul persoanelor ce pot avea calitatea de subiect activ al
infractiunilor prevazute in capitolul mentionata fost extins. Asadar,
raspund penal: fondatorul, administratorul, directorul general,
directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al
directoratului ori reprezentantul legal al societatii.

Legea nr. 187/2012 modifica infractiunile care determina ca o
persoana sa nu poata detine calitatea de fondator sau de membru
al organelor de conducere și control ale unei societati. Astfel potrivit
noilor reglementari, urmatoarele infractiuni au consecintele de mai
sus: infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii,
infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri,
evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002
pentru prevenirea şi sanctionarea spalarii banilor, precum şi pentru
instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finantarii actelor
de terorism, republicata, ori pentru infractiunile prevazute de Legea
nr. 31/1990.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:
Andrei Burz Pinzaru
Partner
+40 21 207 52 05
Georgiana Singurel
Associate Partner
+40 21 207 52 86
Diana Fejer
Managing Associate
+40 21 207 52 53
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Modificari ale reglemenatrilor in domeniul protectiei mediului datorate intrarii in vigoare
a Noului Cod Penal
In data de 1 februarie 2014 au intrat in vigoare dispozitiile legii nr.
187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (in continuare „Legea”). Legea reglementeaza, in
principal, punerea in aplicare a Noului Cod penal al Romaniei,
impreuna cu modificarea altor prevederile legislative.
In ceea ce priveste legislatia privind protectia mediului, mentionam
mai jos principalele modificari:
I.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului („OUG 195/2005”)
1.

2.

Legea a schimbat limitele sanctiunilor aplicabile in cazul
comiterii unor fapte ce erau si inainte incriminate ca fiind
infractiuni. Un caz aparte il reprezinta infractiunea de
poluarea prin evacuarea, în atmosfera sau pe sol a unor
deseuri ori substante periculoase care a fost modificata,
in sensul in care a fost eliminata (i) situatia in care
deseurile erau eliminate in apa si (ii) sintagma „cu stiinta”.
Consecinta directa a modificarii mentionate anterior este
ca o fapta este acum considerata infractiune indiferent de
forma de vinovatie cu care actioneaza faptuitorul.

Va stam cu placere la dispozitie cu informatii suplimentare in acest
sens sau analize personalizate cu privire la impactul asupra
activitatii societatii dumneavoastra.
In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:
Robert Ionita
Associate Partner
+40 21 207 52 32
Adina Gutiu
Senior Associate
+40 21 207 56 98
Mihai Petre
Senior Manager
+40 21 207 53 44

Totodata, au fost eliminate urmatoarele infractiuni:







nerespectarea restrictiilor sau interdictiilor stabilite
pentru protectia apei si a atmosferei, prevazute de
actele normative în vigoare;
folosirea de momeli periculoase si de mijloace
electrice pentru omorârea animalelor salbatice si a
pestilor, în scopul consumului sau al comercializarii;
nerespectarea restrictiilor si a interdictiilor la vânat si
pescuit ale unor specii protejate sau oprite temporar
prin lege si în zonele cu regim de protectie integrala,
potrivit reglementarilor specifice;
aplicarea necorespunzatoare sau neluarea masurilor
de interventie în caz de accident nuclear;
provocarea, cu stiinta, de poluare prin evacuarea sau
scufundarea în apele naturale, direct sau de pe nave
ori platforme plutitoare, a unor substante sau deseuri
periculoase.

Desi nu mai sunt incriminate ca infractiuni in conditiile legii speciale,
aceste fapte pot fi in continuare incadrate ca infractiuni in conditiile
generale stabilite de Codul penal.
II. Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor („Legea nr.
211/2011”)
Legea modifica Legea 211/2011 dupa cum urmeaza:







Este introdusa amenda drept pedeapsa ce poate fi aplicata in
cazul savarsirii unei infractiuni, alternativ fata de inchisoarea
de la 6 luni la 5 ani;
Incrimineaza ca infractiune fapta de neluare sau nerespectare
a masurilor obligatorii în desfasurarea activitatilor de colectare,
tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor
periculoase;
In ceea ce priveste infractiunea de refuz de returnare în tara
de origine a deseurilor introduse în tara si pentru care s-a
dispus masura returnarii de catre autoritatea competenta, este
introdusa conditia ca pentru aceste deseuri sa fi fost introduse
in tara in alt scop decat cel al eliminarii;
Fapta de acceptare a deseurilor introduse ilegal în tara si/sau
a deseurilor introduse în tara în alte scopuri decât cel al
eliminarii si care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care
au fost introduse nu mai poate fi savarsita de orice persoana
fizica sau juridica, subiectul activ al acestei infractiuni putand fi
doar operatorii de depozite/incineratoare.
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Cadrul legal privind conditiile generale asociate licentei de furnizare de energie electrica
In data de 18 februarie 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial
Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei („ANRE”) nr. 10/2014 pentru aprobarea
conditiilor generale asociate licentei pentru furnizarea de energie
electrica.
Noul ordin stabileste cadrul de reglementare in materia licentei de
furnizare a energiei electrice. In cele ce urmeaza vom prezenta
principalele drepturi si obligatii impuse titularului unei astfel de
licente, precum si conditiile suplimentare fata de Regulamentul de
emitere a autorizatiilor si licentelor in sectorul energiei electrice,
aprobat prin Ordinul nr. 48/2013.
1.

3.

Titularul licentei este obligat sa informeze anual ANRE, pana la
data de 15 februarie, despre adresele si datele de contact ale
centrelor de relatii cu clientii ce fac parte din sistemul specializat de
comunicare.
Titularii cu peste 5000 de clienti finali casnici au obligatia sa
informeze ANRE cu privire la intentia de a desfiinta centre pentru
relatia cu clientii ce fac parte din structura specializata. Desfiintarea
acestora poate avea loc numai cu acordul prealabil al autoritatii
competente.

Drepturile si obligatiile titularului licentei
4.

Ordinul aduce clarificari privind drepturile si obligatiile
titularului licentei, cum ar fi:









Dreptul de a vinde energie electrica clientilor finali pe piata de
energie cu amanuntul;
Dreptul de a cumpara si vinde energie electrica pe piata angro;
Dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrarii catre o
parte responsabila cu echilibrarea care a fost inregistrata la
operatorul de transport si de sistem in conformitate cu
prevederile reglementarilor in vigoare;
Dreptul de acces la datele detinute de operatorii de masurare,
privind consumul de energie electrica al clientilor finali;
Dreptul de a se adresa catre ANRE pentru solutionarea
anumitor conflicte, cum ar fi: disputele privind accesul la
reteaua electrica de interes public, disputele cu alti participanti
la piata de energie electrica, dispute precontractuale, etc.;
Dreptul de a ataca in instanta deciziile ANRE cu privire la
modificarea, suspendarea sau retragerea licentei de furnizare
a energiei sau cu privire la aplicarea anumitor sanctiuni.

Dintre obligatiile titularului licentei de furnizare a energiei electrice
amintim urmatoarele:









Obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea
reglementarilor aprobate de ANRE ori a altor acte normative
din sectorul energiei;
Obligatia de a accepta intalniri de clarificare cu clientii care nu
respecta conditiile contractuale, de a le acorda acestora un
preaviz de sistare a furnizarii energiei electrice si de a se
asigura ca acestia sunt deconectati conform reglementarilor in
vigoare in cazul sistarii energiei electrice;
Obligatia de a-si asuma responsabilitatea echilibrarii fata de
operatorul de transport si de sistem, in achizitia si vânzarea,
importul si exportul de energie electrica, conform
reglementarilor ANRE;
Obligatia de a asigura intermedierea cu operatorul de retea, in
cazul in care clientul final nu a incheiat individual un contract
cu operatorul;
Obligatia de a transmite ANRE si de sistem prognoze de
consum al clientilor finali cu care titularul a incheiat contracte;
Obligatia de a preciza anual provenienta, pe surse de energie
primara folosita, a energiei electrice achizitionate in anul
calendaristic anterior.

De asemenea, este important de mentionat ca titularului licentei ii
este interzisa subventia incrucisata intre activitatile reglementate,
precum si intre activitatile reglementate si cele nereglementate pe
care acesta le desfasoara.
2.

Controlul general al ANRE asupra activitatii desfasurate
de titularul licentei

Comunicarea titularului licentei cu clientii sai

Titularul licentei are obligatia de a organiza si de a mentine o
structura specializata in relatia cu clientii finali, care asigura
comunicarea cu privire la reglementarile ce privesc piata de energie
electrica. Acest sistem de comunicare trebuie sa fie functional
inainte ca titularul licentei sa inceapa activitatea ce face obiectul
licentei.

Comunicarea titularului cu ANRE

ANRE poate cere oricand titularului furnizarea de informatii pe care
le considera legate in vreun fel de afacerile si activitatile acestuia in
sectorul energiei electrice. ANRE are dreptul sa ceara titularului
inclusiv informatii clasificate sau sensibile comercial in acest scop.
ANRE poate verifica la solicitarea argumentata a unei terte
persoane sau din proprie initiativa comportamentul titularului
licentei pe piata de energie electrica si poate aplica sanctiuni in
cazul nerespectarii anumitor prevederi. Sanctiunile pot consta
inclusiv in suspendarea sau retragerea licentei.
5.

Obligatia de a notifica ANRE

Titularul licentei este obligat sa informeze autoritatea competenta
despre:










6.

Orice fapt care constituie o incalcare a Conditiilor licentei, in
termen de 8 zile de la depistare;
Schimbarea reprezentantului legal al titularului licentei, in
termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la
Oficiul National al Registrului Comertului;
Modificari ale statutului titularului, generate de fuziuni, divizari
etc., in termen de 30 de zile de la producerea acestora;
Modificarea adresei de corespondenta folosita in comunicarea
cu ANRE, cu 10 zile inainte de modificarea efectiva;
Modificarea datelor de contact, in termen de 10 zile de la
producerea modificarii;
Decaderea, incapacitatea sau falimentul titularului, in termen
de 8 zile de la aparitia acestei stari;
Anularea de catre emitent sau expirarea unuia dintre actele
care au stat la baza acordarii licentei, in termen de 8 zile de la
data aparitiei acestui eveniment;
Pierderea titlului legal privind detinerea de bunuri imobile
folosite de titularul licentei pentru activitatea de furnizare, in
termen de 8 zile de la aparitia evenimentului;
Titularul licentei are obligatia de a notifica ANRE intentia de a
efectua operatiuni in urma carora activele corporale destinate
activitatilor autorizate prin licenta se vor transfera unei alte
persoane sau valoarea capitalului social se va reduce cu cel
putin 25%. Notificarea trebuie trimisa cu cel putin 60 de zile
inainte de data la care are loc evenimentul. In urma acestei
notificari autoritatea competenta va decide la modificarea,
retragerea sau transferul licentei.
Constituirea si mentinerea garantiilor financiare

Titularul licentei este obligat sa constituie si sa mentina garantii
financiare necesare asigurarii continuitatii in desfasurarea activitatii
de furnizare a energiei electrice. Garantiile trebuie constituite
inainte de a incepe activitatea de furnizare de energie electrica.
Valoarea garantiilor constituite nu poate fi in nici un moment mai
mica decat suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de
30 de zile calendaristice a contractelor aflate in derulare. In cazul
furnizorilor de ultima optiune, garantiile nu pot fi mai mici de 10%
din media lunara a cifrei de afaceri inregistrate in anul anterior in
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desfasurarea activitatilor care fac obiectul licentei.

7.

Emiterea situatiilor si rapoartelor financiare

Pentru activitatile ce fac obiectul licentei, titularul are obligatia sa
intocmeasca situatii financiare distincte, ca si cum activitatile
respective ar fi efectuate de catre operatori economici diferiti.
Titularul trebuie sa indice in scris care sunt regulile adoptate la
alocarea veniturilor si cheltuielilor intre activitati.
Titularul licentei asigura auditarea evidentelor contabile de catre o
persoana autorizata in conformitate cu legea nationala privind
auditul financiar. Pentru fiecare exercitiu financiar anual, titularul
licentei transmite ANRE o copie a situatiilor financiare intocmite si a
raportului auditorilor, precum si un raport financiar anual cu referire
la activitatile ce fac obiectul licentei. Raportul financiar trebuie sa
aiba formatul si continutul in concordanta cu metodologia emisa de
ANRE. Raportul financiar si situatiile financiare anuale se transmit
ANRE in maximum 30 de zile de la data la care acestea trebuie
depuse la autoritatea fiscala. De asemenea, situatiile financiare ale
societatii pentru primele 6 luni ale fiecarui exercitiu financiar se
transmit ANRE in copie in maxim 30 de zile de la data limita la care
acestea trebuie depuse la autoritatea fiscala.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:
Alexandru Reff
Partner
+40 21 207 52 48
Georgiana Singurel
Associate Partner
+40 21 207 52 86
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la
Romania@deloittece.com sau vizitati paginile 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
la dispozitia
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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.

8

