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În acest număr:

O nouă procedură de denaturare a alcoolului a intrat în
vigoare începând cu 1 august 2017
Noua procedură de denaturare completă a alcoolului adoptată de către Comisia
Europeană a devenit obligatorie în toate statele membre începând cu 1 august,
înlocuind procedurile naționale de denaturare. Este de așteptat ca noua
procedură comună să aibă costuri semnificativ reduse pentru industrie
comparativ cu procedurile anterioare datorită scăderii cantităților de denaturanți
care vor trebui folosiți.

Moment de cotitură în fiscalitate: Noi reguli mai stricte
pentru companii. Sunteți pregătiți?
România impune reguli mai stricte pentru impozitarea companiilor ca urmare a
adoptării treptate a măsurilor din Planul împotriva erodării bazei impozabile și a
mutării artificiale a profiturilor în alt stat (Base Erosion and Profit Shifting BEPS).
În acest context, ne propunem să aflăm cum credeți dvs. că vă vor afecta aceste
schimbări prin intermediul unui scurt chestionar. Pa baza răspunsurilor dvs.
agregate și anonimizate vom evalua și comunica percepția mediului de afaceri
local asupra acestor schimbări.

Evenimente Deloitte
Webcast „Plata defalcată a TVA – Proiect de Ordonanță actualizat” | 24.08.2017

Deloitte în mass media
Cum ar putea fi identificați furnizorii care fraudează TVA pentru a nu periclita
afacerile? O analiză de Raluca Bâldea, Senior Manager Deloitte România
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O nouă procedură de denaturare a alcoolului a intrat în
vigoare începând cu 1 august 2017
Noua procedură comună de denaturare a alcoolului, care a devenit obligatorie
pentru toate statele membre începând cu 1 august și a eliminat procedura
comună, precum și procedurile naționale de denaturare aplicabile până la această
dată a fost introdusă prin Regulamentul (UE) 1867/2016 publicat pe 20 octombrie
2016.
Deși s-a dovedit a fi eficientă în combaterea fraudei, procedura comună instituită
prin Regulamentul (UE) 162/2013, aplicabilă până la 1 august, a fost foarte puțin
folosită în industrie din cauza costurilor ridicate ale acestei proceduri comparativ
cu procedurile de denaturare naționale.
Impactul pentru companii
Este de așteptat ca noua procedură comună să aibă costuri semnificativ reduse
pentru industrie comparativ cu cea anterioară datorită scăderii cantităților de
denaturanți care vor trebui folosiți.
Începând cu 1 august, companiile care intenționează să distribuie alcool denaturat
sau produse care conțin alcool denaturat vor trebui să-și adapteze procesul de
denaturare astfel încât să se asigure că vor aplica noua procedură. În unele cazuri
va fi necesară și o actualizare a autorizației.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Moment de cotitură în fiscalitate: Noi reguli mai stricte
pentru companii. Sunteți pregătiți?
România impune reguli mai stricte pentru impozitarea companiilor ca urmare a
adoptării treptate a măsurilor din Planul împotriva erodării bazei impozabile și a
mutării artificiale a profiturilor în alt stat (Base Erosion and Profit Shifting BEPS).




Impactul va fi resimțit de societățile din România pe două planuri
principale: transparența fiscală - autoritățile fiscale române vor avea
acces la informațiile financiare și fiscale ale tuturor entităților din cadrul
unui Grup raportate de societățile mamă în jurisdicțiile de rezidență,
inclusiv despre filialele / sediile lor permanente din România;
analiza detaliată de către autoritățile fiscale a substanței tranzacțiilor în
detrimentul formei acestora. Prin urmare, ANAF va avea informații mai
multe și mai detaliate pe care le va putea utiliza în cadrul verificărilor.
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În acest context, ne propunem să aflăm cum credeți dvs. că vă vor afecta aceste
schimbări prin intermediul unui scurt chestionar. Pa baza răspunsurilor dvs.
agregate și anonimizate vom evalua și comunica percepția mediului de afaceri
local asupra acestor schimbări.
La nivel global, Deloitte realizează chestionare pe acest subiect încă din 2014.
Cele mai interesante constatări ale chestionarului din iulie 2017, la care au
răspuns 460 de profesioniști în taxe din 38 de țări, arată printre altele că:



91% dintre respondenți sunt de acord/foarte de acord că structurile
fiscale implementate în prezent se află sub un control mai strict al
autorităților fiscale comparativ cu anul trecut;
94% sunt de acord/foarte de acord că cerințele suplimentare de raportare
în zona prețurilor de transfer vor crește substanțial sarcina administrativă
de conformare, ca urmare a recomandărilor BEPS.

Evenimente Deloitte
Joi, 24 august, specialiștii Deloitte, Adrian Teampău, Senior Manager și Ana
Săbiescu, Manager au susținut un webcast pe tema plății defalcate a TVA –
Proiect de Ordonanță actualizat.
Pentru a accesa înregistrarea, vă rugăm clic aici.

Deloitte în mass-media
Cum ar putea fi identificați furnizorii care fraudează TVA pentru a nu periclita
afacerile? O analiză de Raluca Bâldea, Senior Manager Deloitte România
http://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_deloitte-21965953-furnizorii-nostridispar-fara-achite-tva-statului-cum-putea-identifica-inainte-periclitezeafacerea.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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