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În acest număr:
Noul Cod Vamal al Uniunii - Dispoziții noi privind regimurile vamale
suspensive
Codul Vamal al Uniunii, ce va intra în vigoare la 1 mai 2016, va aduce modificări importante asupra
regimurilor vamale suspensive.
Potrivit noilor prevederi, condiția de re-export a bunurilor după procesare în regim de perfecționare
activă nu va mai fi o condiție obligatorie. În acest sens, regimul de perfecționare activă va fuziona cu
cel de transformare sub control vamal si se va renunța la regimul de perfecționare activă cu
rambursare.

Noutăți aduse de rapoartele finale BEPS cu privire la metoda împărțirii
profiturilor
Pe data de 5 octombrie, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a lansat 13
rapoarte finale, împreună cu o notă explicativă, în cadrul planului BEPS ce adresează fenomenul de
erodare a bazei impozabile și transferul profiturilor. Scopul fiecărei acțiuni din planul BEPS are menirea
de a crea o abordare multilaterală și uniformă asupra impozitării internaționale, incluzând recomandări
asupra legislației interne, precum și asupra unor principii internaționale cuprinse în convenția model și
liniile directoare privind prețurile de transfer.

Modificări aduse legislației în materie de prețuri de transfer
Vă furnizăm o imagine detaliată a principalelor modificări aplicabile prețurilor de transfer începând cu
data de 1 ianuarie 2016. În momentul de față nu toate modificările sunt clare sau detaliate și se
așteaptă indicații suplimentare prin norme sau actualizarea legislației secundare în viitorul apropiat.

Anularea dobânzilor și a penalităților de întârziere
Contribuabilii vor putea beneficia de anularea penalităților de întârziere și a unei cote de 54,2% din
dobânzi, dacă, printre altele, își vor achita până la 31 martie 2016, obligațiile principale restante la 30
septembrie 2015. Ordonanța își propune să sprijine contribuabilii aflați în dificultate și urmărește
stimularea achitării voluntare a obligațiilor restante la buget. Contribuabilii care s-au conformat și nu au
obligații restante, par a nu a avea posibilitatea să beneficieze de această facilitate, nefiind prevăzut
nimic în acest sens.
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Noul Cod Vamal al Uniunii - Dispoziții noi privind regimurile vamale suspensive
Codul Vamal al Uniunii, ce va intra în vigoare la 1 mai 2016, va aduce modificări importante asupra
regimurilor vamale suspensive.
Potrivit noilor prevederi, condiția de re-export a bunurilor după procesare în regim de perfecționare
activă nu va mai fi o condiție obligatorie. În acest sens, regimul de perfecționare activă va fuziona cu
cel de transformare sub control vamal si se va renunța la regimul de perfecționare activă cu
rambursare.
Astfel, pentru bunurile destinate a fi puse în liberă circulație în Comunitate, datoria vamală aferentă va
putea fi stabilită atât pe baza elementelor de taxare aferente bunurilor procesate, cât și pe baza celor
aferente bunurilor plasate inițial sub regimul de perfecționare activă (i.e. materiei prime).
În cazuri specifice, de exemplu, atunci când sub regimul de perfecționare activă sunt plasate bunuri
supuse unei măsuri comerciale (e.g. taxe antidumping, măsuri antisubvenție, etc.), datoria vamală va
putea fi stabilită numai în baza elementelor de taxare aferente bunurilor plasate inițial sub regimul de
perfecționare activă.
Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?
Codul Vamal al Uniunii, implicit noile modificări aduse regimului vamal de perfecționare activă pot avea
impact semnificativ activitățile vamale desfășurate de compania dumneavoastră.
Ce este de făcut?
Dacă în prezent dețineți o autorizație pentru perfecționare activă sau transformare sub control vamal,
activitățile vamale desfășurate în baza acestora vor trebui revizuite, acordând o atenție sporită la noul
mod de desfășurare a procedurii, precum și la calculul datoriei vamale, după noile reguli.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Mihai Petre
Senior Manager
+ 40 730 585 665
mipetre@deloittece.com
Cosmin Dinca

Senior Consultant
+ 40 725 353 530
cdinca@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
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Noutăți aduse de rapoartele finale BEPS cu privire la metoda împărțirii profiturilor
Pe data de 5 octombrie, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) a lansat 13
rapoarte finale, împreună cu o notă explicativă, în cadrul planului BEPS ce adresează fenomenul de
erodare a bazei impozabile și transferul profiturilor. Scopul fiecărei acțiuni din planul BEPS are menirea
de a crea o abordare multilaterală și uniformă asupra impozitării internaționale, incluzând recomandări
asupra legislației interne, precum și asupra unor principii internaționale cuprinse în convenția model și
liniile directoare privind prețurile de transfer.
Ca parte a rapoartelor emise în cursul acestui an, OECD a lansat un scurt sumar al statusului privind
demersul acțiunilor în legătură cu utilizarea metodei împărțirii profitului, anterior recomandărilor
suplimentare ce vor fi incluse în Liniile directoare privind prețurile de transfer pentru companii
multinaționale și administrații fiscale ale OECD.
Activitățile începute în acest sens vor fi continuate pe parcursul anilor 2016 și 2017. În acest sens,
OECD va lansa un proiect pentru comentarii înainte de conferința ce va avea loc în mai 2016, urmând
ca acest raport să fie finalizat până pe data de 30 iunie 2017.
În acest sumar, în care este prezentat obiectivul ghidului în legătură cu metoda împărțirii profitului,
OECD admite faptul că noile modificări trebuie să ia în considerare intensificarea modelelor integrate în
economia digitală, precum și îndrumările suplimentare în legătură cu (i) alocarea riscului, (ii) sinergiile
de grup, (iii) evaluarea tranzacțiilor cu active intangibile și (iv) alocarea rezultatelor generate de activele
intangible ca urmare a riscurilor suportate și a funcțiilor îndeplinite de entitățile afiliate.
Utilizarea metodei împărțirii profitului
În decembrie 2014, OECD a emis pentru comentarii o versiune preliminară a proiectului privind
utilizarea metodei împărțirii profitului în cadrul lanțurilor valorice globale. Acest pas a fost făcut ca
răspuns la obiectivul Planului BEPS potrivit căruia legislația din domeniul prețurilor de transfer trebuie
îmbunătățită cu scopul de a “pune mai mult accent pe valoarea creată în cadrul grupurilor integrate”,
considerându-se că prin utilizarea metodei împărțirii profitului, acest obiectiv poate fi îndeplinit.
În prezent, OECD a prezentat ideile apărute ca urmare a proiectului lansat pentru discuții, precum și
acțiunile următoare, care au ca obiectiv clarificarea, îmbunătățirea și întărirea liniilor directoare privind:
(i) circumstanțele în care aplicarea acestei metode este adecvată și (ii) modul de aplicare al acestei
metode. Ceea ce este important de menționat este faptul că documentul emis menționează în privința
metodei împărțirii profitului faptul că “este posibil ca aceasta să nu poată fi ușor de aplicat de către
contribuabili și […] de evaluat de către autoritățile fiscale”. Totuși, este subliniat faptul că aceasta poate
fi cea mai potrivită metodă pentru determinarea profitului în conformitate cu valoarea economică
creată, potrivit principiului valorii de piață, în special în cazurile în care circumstanțele tranzacției fac ca
aplicarea altor metode de prețuri de transfer să fie problematică.
Documentul emis de OECD susține faptul că noile prevederi vor porni de la liniile directoare existente,
aducând clarificări și completări, aplicarea în practică fiind ilustrată prin exemple. În vederea selectării
celei mai adecvate metode de prețuri de transfer, trebuie analizate consecințele integrării modelelor de
afaceri ca urmare a economiei digitale, precum și rolul metodei împărțirii profitului pentru a reflecta
aceste schimbări. În plus, vor fi introduse noi abordări pentru situațiile în care disponibilitatea
comparabilelor este limitată.
Selectarea “celei mai adecvate” metode
În vederea aplicării principiului valorii de piață, este necesară selectarea celei mai adecvate metode de
prețuri de transfer. Alocarea profiturilor sau a pierderilor potrivit metodei împărțirii profitului reflectă o
diferență fundamentală în relația comercială între entități, în mod particular privind alocarea riscurilor,
pentru plata unui onorariu pentru bunuri sau servicii. În cazul în care o împărțire a profitului nu va
conduce la o remunerație în conformitate cu principiul valorii de piață, liniile directoare revizuite vor
sublinia nevoia de a utiliza și ajusta cele mai potrivite comparabile pentru care sunt informații
disponibile, acest lucru fiind preferat utilizării necorespunzătoare a metodei împărțirii profitului.
Tranzacțiile comerciale care prezintă un grad ridicat de integrare
Liniile directoare revizuite vor avea în vedere și situația în care, pentru o tranzacție comercială ce
prezintă un grad ridicat de integrare, cea mai adecvată metodă de prețuri de transfer este împărțirea
profitului. În acest sens, vor fi incluse recomandări privind importanța unei analize a lanțului valoric.
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Este important să existe o diferențiere între integrarea continuă a unui lanț valoric global (care poate
implica companii parte dintr-un grup care desfășoară activități diferite, legate prin tranzacțiile pe care le
desfășoară în cadrul lanțului valoric – care nu justifică utilizarea metodei împărțirii profitului) și
integrarea în paralel, care poate implica companii parte dintr-un grup care desfășoară activități similare
pentru aceleași venituri, costuri, active sau riscuri în cadrul lanțului valoric.
Contribuții unice și de valoare
Mai mult, noi recomandări și exemple vor fi oferite cu scopul de a clarifica ce reprezintă contribuțiile
“unice și de valoare” (altele decât cele în legătură cu activele necorporale) pentru a decide dacă
aplicarea metodei împărțirii profitului este fezabilă. Noi prevederi vor fi introduse pentru cazurile ce
implică îndeplinirea unor funcții importante cu privire la dezvoltarea, îmbunătățirea, protecția sau
exploatarea activelor necorporale, incluzând referiri la situațiile în care entitățile independente
utilizează metoda împărțirii profitului.
Beneficiile sinergiilor
Noi prevederi vor fi introduse cu privire la utilizarea metodei împărțirii profitului în situațiile în care
există sinergii de grup.
Factori de influență pentru alocarea profitului
Liniile directoare vor urmări necesitatea existenței unei legături strânse între factorii ce influențează
alocarea profitului și crearea valorii economice pentru a asigura o remunerație în conformitate cu
principiul valorii de piață. Noile prevederi vor cuprinde informații privind aplicarea practică a
mecanismelor pentru alocarea profitului, inclusiv capacitatea de a verifica în mod independent
informațiile utilizate.
Utilizarea metodei împărțirii profitului pentru a determina un interval de piață
Noile prevederi vor oferi îndrumări în vederea analizării dacă o metodă de prețuri de transfer bazată pe
împărțirea profitului poate fi utilizată pentru a susține rezultatele obținute prin metoda marjei nete de
tranzacționare sau pentru a determina rate de redevență.
Impactul noilor reglementari asupra mediului de afaceri
Noile prevederi conținând îndrumări, precum și exemple practice asupra utilizării metodei împărțirii
profitului, vor fi utile atât pentru autoritățile fiscale, cât și pentru mediul de afaceri. Din perspectiva
OECD, provocarea va fi reprezentată atât de furnizarea unor principii clare care să fie utilizate de
contribuabili pentru a fi în conformitate cu principiul valorii de piață, cât și de oferirea unor îndrumări
practice pe care atât companiile, cât și autoritățile fiscale să le poată aplica într-un mod unitar, având în
vedere faptul că nu va fi posibilă furnizarea unor exemple pentru fiecare situație care poate apărea în
practică, luând în considerare diversitatea și particularitățile lanțurilor valorice comerciale. Cu toate
acestea, incertitudinea poate rămâne în ceea ce privește aplicarea cu dificultate în practică a metodei
de împărțire a profitului în situațiile în care sunt implicate mai multe jurisdicții, respectiv a obținerii unui
consens din partea autorităților în ceea ce privește principiul valorii de piață.
Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Dan Bădin
Partner in Charge, Tax
+40 (21) 2075 392
Ciprian Gavriliu
Director, Tax
+40 (21) 2075 348
Narcisa Ichim
Manager, Tax
+40 732 011 715
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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Modificări aduse legislației în materie de prețuri de transfer

Modificări aduse prevederilor Codului Fiscal
Titlul I – Dispoziții generale
Capitolul 3. Definiții
Art. 7. Definiții ale termenilor comuni
Se modifică punctul (21), c) care definește relația de afiliere dintre două persoane juridice și devine
punctul (26), după cum urmează:
c) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă cel puţin aceasta deţine, în mod direct
sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv
persoana juridică;
(ii) a doua persoană juridică deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate,
minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoană
juridică;
(iii) o persoană juridică terţă deţine, în mod direct sau indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate,
minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atât la prima
persoană juridică, cât şi la cea de-a doua.
d) o persoană juridică este afiliată cu altă persoană juridică dacă o persoană deţine, în mod direct sau
indirect, inclusiv deţinerile persoanelor afiliate, minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de
participare sau al drepturilor de vot la cealaltă persoană juridică ori dacă controlează în mod efectiv
acea persoană juridică.
Se introduce definiția “principiul valorii de piaţă” conform căreia „atunci când condiţiile stabilite sau
impuse în relațiile comerciale sau financiare între două persoane afiliate diferă de acelea care ar fi
existat între persoane independente, orice profituri care în absenţa condiţiilor respective ar fi fost
realizate de una dintre persoane, dar nu au fost realizate de aceasta din cauza condiţiilor respective,
pot fi incluse în profiturile acelei persoane şi impozitate corespunzător.”
Capitolul 4. Reguli de aplicare generală
Art. 11. Prevederi speciale pentru aplicarea Codului Fiscal
Se introduce prevederea conform căreia autorităţile fiscale pot estima suma venitului sau a cheltuielii
aferente rezultatului fiscal oricăreia dintre părţile afiliate pe baza nivelului tendinţei centrale a pieţei, în
cazul în care contribuabilul nu pune la dispoziția organului fiscal competent datele necesare pentru a
stabili dacă preţurile de transfer practicate în situaţia analizată respectă principiul valorii de piaţă.
Se introduce prevederea conform căreia pe baza Codului de Procedură Fiscală se stabilesc procedura
de ajustare/estimare, modalitatea de stabilire a nivelului tendinţei centrale a pieţei și situațiile în care
autoritatea fiscală poate considera că un contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectării
principiului valorii de piață pentru tranzacțiile analizate.
Se aduc completări metodelor de stabilire a valorii de piață a tranzacțiilor desfășurate între persoane
afiliate, prin adăugarea metodei marjei nete și a metodei împărțirii profitului.
Se introduce mențiunea conform căreia, în vederea aplicării dispozițiilor privind stabilirea concordanței
cu principiul valorii de piață în cadrul procedurii de ajustare / estimare, se vor avea în vedere și
prevederile din Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de către Organizația pentru
Cooperare și Dezvoltare Economică pentru societățile multinaționale și administrațiile fiscale.
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Titlul II – Impozitul pe profit
Capitolul 3. Aspecte fiscale internaționale
Se aduc clarificări prevederilor privind veniturile sediilor permanente. Astfel, de la 1 ianuarie 2016 se
indică modalitatea de stabilire a rezultatului fiscal (cuprinzând fie profitul impozabil, fie pierderea), și nu
doar a profitului impozabil, cum era prevăzut anterior.

Modificări aduse prevederilor Codului de Procedură Fiscală
Titlul III. Dispoziții procedurale generale
Capitolul 2. Actele emise de organele fiscale
(Capitolul 4 de la 1 ianuarie 2016)
Art. 42 Soluția fiscală individuală anticipată (SFIA) și acordul de preț în avans (APA)
(Art. 52 de la 1 ianuarie 2016)
În cadrul alin. (2) se introduce prevederea conform căreia posibilitatea solicitării unui Acord de Preț în
Avans (APA) se extinde și asupra sediilor permanente.
Se modifică alin. (3) și devine alin. (10), conform căruia SFIA sau APA se comunică nu doar
contribuabilului căruia îi sunt destinate, ci și organului fiscal competent pentru administrarea creanțelor
fiscale datorate de contribuabil.
Se modifică alin. (6) și devine alin. (9), prin care, în situația în care contribuabilul nu este de acord cu
APA emis, are la dispoziție 30 de zile, față de precedentul termen de 15 zile, pentru a notifica organul
fiscal emitent de această situație.
Se modifică alin. (12) și devine alin. (22), prin care se precizează faptul că procedura privind emiterea
SFIA sau APA, precum și conținutul cererii pentru emitere SFIA sau APA și a cererii de modificare,
extindere sau revizuire a APA se stabilește în prezent prin ordin al președintelui Agenției Naționale de
Administrare Fiscală (“ANAF”), și nu prin hotărâre a Guvernului.
Se introduce alineatul (14) care oferă posibilitatea extinderii APA. Aceasta poate avea loc în situația în
care contribuabilul solicită includerea în cadrul acestuia a altor tranzacții cu persoane afiliate.
Se introduc tarifele pentru emiterea APA și SFIA în cadrul alin. (16) și (17), astfel:




Pentru APA:
o 20.000 EUR pentru contribuabilii mari, respectiv 15.000 EUR în cazul modificării;
o 10.000 EUR pentru celelalte categorii de contribuabili, respectiv 6.000 EUR în cazul
modificării;
Pentru SFIA:
o 5.000 EUR pentru contribuabilii mari;
o 3.000 EUR pentru celelalte categorii de contribuabili.

Se reglementează pașii pentru obținerea APA, astfel:





Discuție preliminară cu organul fiscal competent solicitată de contribuabil;
Documentare cerere SFIA / APA;
Prezentarea proiectului actului administrativ de către organul fiscal competent;
Termen de prezentare de către contribuabil a opiniei sau eventual a unor eventuale
completări solicitate.

Titlul IV. Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
Art. 79 Obligația de a conduce evidența fiscală
(De la 1 ianuarie 2016, regăsit sub Titlul V. Stabilirea creanțelor fiscale, Capitolul 5. Despre evidențele
contabile și fiscale, Art. 108)
Se modifică alin. (2) referitor la pregătirea și prezentarea dosarului prețurilor de transfer. Modificarea
constă în aceea că un contribuabil care desfășoară tranzacții cu părți afiliate are obligaţia să
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întocmească dosarul preţurilor de transfer, iar la solicitarea organului fiscal central competent
contribuabilul / plătitorul are obligaţia de a prezenta dosarul preţurilor de transfer.
Se introduc alte două elemente pentru care este necesară aprobarea prin ordin al președintelui ANAF,
și anume: cuantumul tranzacțiilor pentru care contribuabilul / plătitorul are obligația întocmirii dosarului
prețurilor de transfer și termenele pentru întocmirea acestuia. Cu toate acestea, ordinul nu a fost emis
până la acest moment.
Titlul VI^1. Procedura amiabilă pentru evitarea / eliminarea dublei impuneri
(Titlul IX de la 1 ianuarie 2016)
Art. 93^2 Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate
(Art. 283 de la 1 ianuarie 2016)
Se modifică alin. (3), iar de la 1 ianuarie 2016 ajustarea / estimarea se decide de către organul fiscal
competent prin emiterea deciziei de impunere pentru contribuabilul verificat “după rămânerea definitivă
a deciziei de impunere în sistemul căilor administrative și judiciare de atac”, și nu prin emiterea unei
decizii de ajustare care să stea la baza deciziei de impunere / deciziei de nemodificare a bazei de
impunere, așa cum era prevăzut anterior.
Se modifică alin. (4), potrivit căruia, de la 1 ianuarie 2016, decizia de ajustare / estimare este opozabilă
organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de persoana română afiliată numai
dacă cealaltă / celelalte persoană(e) romană(e) afiliate au efectuat corecțiile pentru evitarea dublei
impuneri și nu dacă decizia de ajustare este definitivă în sistemul căilor administrative şi judiciare de
atac, așa cum se prevedea anterior.

Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele
menționate în acest buletin informativ, vă rugăm să
ne contactați.
Dan Bădin
Partner in Charge, Tax
+40 (21) 2075 392
Ciprian Gavriliu
Director, Tax
+40 (21) 2075 348
Bogdan Constantinescu
Manager, Tax
+40 (21) 2075 679
Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau să vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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Anularea dobânzilor și a penalităților de întârziere

Contribuabilii vor putea beneficia de anularea penalităților de întârziere și a unei cote de 54,2% din
dobânzi, dacă, printre altele, își vor achita până la 31 martie 2016, obligațiile principale restante la 30
septembrie 2015. Ordonanța își propune să sprijine contribuabilii aflați în dificultate și urmărește
stimularea achitării voluntare a obligațiilor restante la buget. Contribuabilii care s-au conformat și nu au
obligații restante, par a nu a avea posibilitatea să beneficieze de această facilitate, nefiind prevăzut
nimic în acest sens.
Potrivit Ordonanței de urgență nr. 44/2015, în anumite condiții, se vor anula parte din dobânzile (în cotă
de 54,2%) și toate penalitățile de întârziere aferente datoriilor față de bugetul general consolidat,
restante la 30 septembrie 2015.
Nu sunt considerate obligații restante:

obligațiile pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, la data de 30
septembrie 2015

obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată

obligațiile de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și transmise organului
de executare fiscală în vederea recuperării.
Dintre condițiile aplicării facilității fiscale de anulare a penalităților și dobânzilor (54,2%) amintim:

Obligațiile principale restante trebuie stinse până la 31 martie 2016;

45.8% din dobânzile aferente trebuie stinse până la 30 iunie 2016;

Obligațiile de plată principale administrate de ANAF cu termene de plată cuprinse între 1
octombrie 2015 și 31 martie 2016 trebuie stinse până la data depunerii Cererii de anulare a
accesoriilor (penalități și o cotă de 54,2% din dobânzi);

Cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă până la 30 iunie 2016.
În condiții similare se vor anula și accesoriile aferente obligaților suplimentare rezultate prin depunerea
de declarații rectificative care corectează obligații de plată principale cu scadențe anterioare datei de
30 septembrie 2015, dar și prin corectarea erorilor din deconturile de TVA.
Pentru accesoriile referitoare la obligațiile principale achitate până la 30 septembrie 2015, facilitatea
fiscală se aplică doar dacă aceste accesorii nu au fost plătite.

Facilitatea fiscală se aplică și în cazul:





contribuabililor care au beneficiat de eșalonări la plata conform OUG 29/2012, aprobată prin
Legea nr. 15/2012, dacă eșalonarea se finalizează până la 31 martie 2016.
contribuabililor care la 31 martie 2016 au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru
care, ulterior, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea. În acest caz, obligațiile de
plată de care depinde anularea trebuie achitate în 30 zile de la data comunicării deciziei prin
care se respinge rambursarea.
Accesoriilor aferente obligațiilor principale, cu termen de plată până la 30 septembrie 2015,
menționate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data
intrării în vigoare a prezentei OUG. În acest caz, cererea de anulare se depune în termen de

90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.
În cazul obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei OUG se aplică dacă
consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestora.
Contribuabilii își pot notifica intenția de a beneficia de facilitatea fiscală, caz în care autoritățile fiscale
emit decizii de amânare de la plată.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG se va publica procedura de
aplicare.
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Dacă aveți întrebări cu privire la aspectele menționate
în acest buletin informativ, vă rugăm să ne contactați.
Vlad Boeriu
Partner, Tax
+40 (21) 2075 341
vboeriu@deloittece.com
Daniel Petre
Director, Tax
+40 (21) 2075 444
dpetre@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
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