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În acest număr:
Companiile vor putea comunica, din iunie, cu autoritățile
fiscale prin serviciul electronic Spațiul Privat Virtual
Persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică vor putea comunica,
începând cu 1 iunie, cu autoritățile fiscale prin intermediul serviciului Spațiul Privat
Virtual (SPV), potrivit unui ordin MFP.
Totodată, lista cu documentele ce pot fi comunicate prin intermediul SPV va fi
extinsă, putând fi transmise inclusiv declarații fiscale.

Evenimente Deloitte
„TVA în practică”, seminar, 14-15 iunie 2017

Deloitte în mass-media
Modificări ale legislației privind parteneriatele public-private și concesiunile: În ce
măsură vin în sprijinul investitorilor - analiză de Georgiana Singurel, Avocat
Partener Reff și Asociații și Alexandru Lascu, Managing Associate Reff și Asociații
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Companiile vor putea comunica, din iunie, cu autoritățile
fiscale prin serviciul electronic Spațiul Privat Virtual
Persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică vor putea comunica,
începând cu 1 iunie, cu autoritățile fiscale prin intermediul serviciului Spațiul Privat
Virtual (SPV), potrivit unui ordin MFP.
Totodată, lista cu documentele ce pot fi comunicate prin intermediul SPV va fi
extinsă, putând fi transmise inclusiv declarații fiscale.
Procedura de comunicare a fost modificată, vizând extinderea serviciului pentru
persoane juridice și entități fără personalitate juridică, prin Ordinul ministrului
finanțelor publice 660/2017.
Înregistrarea în SPV
Persoanele fizice se pot înregistra direct pe platformă pe baza datelor de
identificare personală.
Persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică se pot identifica direct,
prin reprezentanți legali sau prin persoane împuternicite prin utilizarea de
certificate calificate.
Accesarea SPV reprezintă o opțiune. În acest caz, comunicarea actului
administrativ-fiscal va fi realizată exclusiv prin intermediul acestei platforme.
Documentele și informațiile care pot fi comunicate prin SPV
Prin intermediul acestei platforme cele mai importante documente care fac obiectul
comunicării sunt:
 Documente emise și comunicate de MFP/ANAF: decizii de impunere, acte
administrative emise de organele de inspecție fiscală, acte de executare și
acte emise în executarea legii (notificări, înștiințări), situație obligații de
plată, certificat de atestare fiscală, cazierul fiscal etc.
 Documente emise și comunicate către MFP/ANAF: declarații fiscale, diverse
cereri, sesizări, petiții, audiențe, informații cu privire la aplicarea legislației
fiscale etc.
În plus, în situația în care atât persoana impozabilă care accesează SPV, cât și
partenerii acesteia și-au dat acordul, utilizatorii pot analiza și datele înscrise în
Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul
național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (D394).
De asemenea, utilizatorii pot primi automat de la organul fiscal informații
relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc efectuată, astfel încât aceștia să
se poată conforma în mod voluntar.
Măsuri tranzitorii se aplică până la 30 iunie 2017, respectiv 30 iunie 2018.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Evenimente Deloitte
TVA în practică – seminar Deloitte
Seminarul TVA în Practică, organizat pe 14 - 15 iunie, la Hotel Golden Tulip
Cluj, va pune accent în principal pe aspectele practice ale sistemului de TVA,
abordarea autorităților fiscale, administrarea cu succes a inspecției fiscale.
Pentru detalii, vă rugăm să accesați acest link.
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/events/TVA-in-practica-Cluj.html
Deloitte în mass-media
Noutățile din pachetul legislativ privind parteneriatele public-private și
concesiunile: Cum vin în sprijinul investitorilor, o analiză publicată de Georgiana
Singurel, Avocat Partener Reff și Asociații și Alexandru Lascu, Managing
Associate Reff și Asociații:
http://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_deloitte-21769054-parteneriatele-publicprivate-concesiunile-noua-legislatie-aduce-avantaje-semnificative-dar-suntnecesare-unele-clarificari.htm
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună
Deloitte Network) nu oferă consultanță sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. Înainte de a lua orice decizie sau de a acționa
într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu
va fi răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2017. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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