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   28 Mar – 1 Apr 2016 

 

În acest număr:  

 
Decizie cu privire la schimbul automat de informații adoptată de Senatul 
României 
 
Luni, 21 martie, Senatul României a adoptat Hotărârea privind propunerea de Directivă a 

Consiliului European de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul 

automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal.  

 
 

OCDE a elaborat suportul electronic prin care să fie realizat schimbul 
automat de informații între jurisdicții ca parte a raportării Country-by-
Country (CbC) 
 
În cursul săptămânii trecute, OCDE a emis, ca parte a Acțiunii 13 din cadrul pachetului final 

BEPS lansat anul trecut, schema CbC XML pe baza căreia poate fi efectuat schimbul 

automat de informații între jurisdicții prin intermediul rapoartelor Country-by-Country. 
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Decizie cu privire la schimbul automat de informații adoptată de Senatul 

României 

 

 

Având în vedere susținerea de către Consiliul European a eforturilor OCDE de a dezvolta un 

standard global pentru schimbul automat de informații financiare, în data de 21 martie 2016 

Senatul României a adoptat Hotărârea privind propunerea de Directivă a Consiliului 

European de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat 

obligatoriu de informații în domeniul fiscal. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, 

partea I, nr. 222/25.03.2016.  

 

Conform directivei, grupurile multinaționale au obligația de a furniza anual și pentru fiecare 

jurisdicție fiscală în care desfășoară activități economice, anumite informații printre care 

valoarea veniturilor, profitul impozabil, impozite plătite, etc. 

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați acest LINK.  

 

 

 

 

OCDE a elaborat suportul electronic prin care să fie realizat schimbul automat 

de informații între jurisdicții ca parte a raportării Country-by-Country (CbC) 

 

 

Ca parte a Acțiunii 13 emise de OCDE în cadrul pachetului final BEPS lansat anul trecut – 

Linii directoare cu privire la implementarea documentației prețurilor de transfer pentru 

raportarea CbC, a fost concepută schema CbC XML care furnizează formatul electronic 

standardizat pe baza căruia să poată fi efectuat schimbul automat de informații prin 

intermediul rapoartelor Country-by-Country. 

 

Scopul rapoartelor CbC este furnizarea anuală a informațiilor esențiale cu privire la alocarea 

globală a veniturilor și a impozitelor plătite, dar și a detaliilor cu privire la activitatea 

desfășurată de fiecare companie din cadrul unui Grup multinațional și locațiile în care 

activează acestea.  

 

Colectarea informațiilor necesare va fi efectuată de către țara de rezidență a entității care 

realizează raportarea la nivelul grupului multinațional. Rapoartele vor fi transmise în format 

electronic între autoritățile competente, în conformitate cu Schema CbC XML, în baza 

acordurilor încheiate între jurisdicții în scopul facilitării schimburilor de informații.   

 

Ghidul de utilizare a schemei CbC XML furnizează și detalii cu privire la informațiile 

necesare a fi incluse în cadrul rapoartelor CbC: 

 prezentarea generală a modului în care este realizată alocarea de venituri, impozite 

și activități per jurisdicție (e.g. venituri înregistrate de fiecare companie din grup în 

relație cu entități afiliate și independente, profit / pierdere brută, impozit pe profit 

plătit, număr de angajați sau active corporale altele decât numerar sau echivalent de 

numerar); 

 lista companiilor care fac parte din grup per jurisdicție și principalul obiect de 

activitate al fiecărei companii; 

 alte informații considerate relevante pentru a facilita înțelegerea informațiilor incluse 

în cadrul rapoartelor CbC.  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/1-2016-25-RO-F1-1.PDF
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Trebuie avut în vedere faptul că raportarea CbC se aplică doar grupurilor multinaționale care 

au înregistrat un venit anual consolidat de peste 750 mil. EUR în anul fiscal precedent. 

 

Primele schimburi de informații prin intermediul rapoartelor CbC vor începe în anul 2018, cu 

privire la informațiile aferente anului 2016.  

 

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați acest LINK.   

 
 
 
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
 
 
Ciprian Gavriliu 
Director | Transfer Pricing Tax Department 
+ 40 (21) 207 53 48 
cgavriliu@deloittece.com  
  
 
 
 

 

 

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 225 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a 

crea impact vizibil în societate. 

 

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. 
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