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În acest număr:

Condițiile de emitere al Identificatorului Unic la nivel
European (EUID)
Ordinul Ministerului Justiției cu privire la aprobarea structurii EUID pentru
profesioniștii înregistrați în Registrul Comerțului și modelul certificatului de
înregistrare se află în proces de dezbateri publice și este preconizat că va fi
aprobat și că va intra în vigoare începând cu data de 7 Iulie 2017.

Tax & Legal Weekly Alert: 3 – 7 iulie 2017

|1

Ordinul Ministerului Justiției cu privire la aprobarea
structurii EUID pentru profesioniștii înregistrați în Registrul
Comerțului și modelul certificatului de înregistrare se află în
proces de dezbateri publice și este preconizat că va fi
aprobat și că va intra în vigoare începând cu data de 7 Iulie
2017
Pentru a asigura disponibilitatea la nivel transfrontalier a informațiilor oficiale cu
privire la societăți, Directiva 2012/17/UE (i.e., Directiva 2012/17/UE de
modificare a Directivei 89/666/CEE a Consiliului și a Directivelor 2005/56/CE și
2009/101/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește
interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților)
reglementează implementarea unui sistem de interconectare pentru informațiile
deținute cu privire la societățile înregistrate la registrul comerțului din Statele
Membre.
În România, Directiva 2012/17/EU este transpusă prin intermediul Legii
152/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul
înregistrării în registrul comerțului. Legea 152/2015 stabilește ca Oficiului
Național al Registrului Comerțului și Registrele de pe lângă Tribunale vor face
parte dintr-un sistem de interconectare, disponibil atât la nivel național cât și
European.
Pentru a facilita identificarea profesioniștilor înregistrați la registrul comerțului
din Statele Membre, toți acești profesioniști (persoane fizice sau juridice) vor
dobândi un Identificator Unic la nivel European (EUID).
Structura acestui EUID este stabilită prin Ordinul Ministerului Justiției cu privire
la aprobarea structurii EUID al profesioniștilor înregistrați în Registrul Comerțului
și a modelului certificatului de înregistrare (Ordinul), și include următoarele:


Codul țării, urmat de codul de identificare al Registrului Comerțului
respectiv și de numărul de ordine alocat în Registrul Comerțului
respectivului profesionist;

În plus, Ordinul menționează următoarele:


Fiecare persoană fizică sau persoană juridică va dobândi un EUID în
sistemul informatic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului
la înmatricularea/ înregistrarea în Registrul Comerțului relevant;



EUID va fi menționat în certificatul de înregistrare al acestora.

Deși toate actele normative menționate anterior prevăd că toți profesioniștii
înregistrați în Registrul Comerțului vor dobândi un EUID, Ordinul nu impune nicio
obligație în sarcina profesioniștilor deja înregistrați în Registrul Comerțului cu
privire la efectuarea unor formalități pentru a li se aloca un astfel de EUID.
În acest sens, Ordinul menționează numai că acești profesioniști vor putea
solicita emiterea unui nou certificat de înregistrare care sa includă și noul EUID.
Ordinul se află în dezbatere publică și este preconizat că va fi aprobat și va intra
în vigoare pe 7 iulie 2017.
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Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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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.
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