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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-byCountry (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.
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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.
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