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În acest număr:
România devine membru asociat la Planul BEPS - Erodarea
bazei de impozitare și transferul profiturilor
România devine membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de
impozitare și transferul profiturilor începând cu data de 9 iunie 2017 când intră
în vigoare Legea nr. 124/2017.

Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de
România vor fi modificate
România și alte 67 de state au semnat pe 7 iunie Convenția Multilaterală pentru
implementarea măsurilor referitoare la tratatele fiscale în scopul prevenirii BEPS
- Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent
BEPS (MLI). România are încheiate 91 de convenții de evitare a dublei impuneri
care urmează să sufere modificări ca urmare a implementării măsurilor MLI.

Evenimente Deloitte
„TVA în practică”, seminar, 14-15 iunie 2017
Pentru mai multe detalii și înscrieri, clic aici
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/events/TVA-in-practica-Cluj.html
Evenimentul „Redefining your NPL strategy, from underwriting to NPL
transactions”, 21 iunie 2017

Deloitte în mass-media
Un articol despre profilul de risc al contribuabilului vizat de control fiscal privind
prețurile de transfer.
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România devine membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea
bazei de impozitare și transferul profiturilor
România devine membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare
și transferul profiturilor începând cu data de 9 iunie 2017 când intră în vigoare
Legea nr. 124/2017.
Obiectivul principal al BEPS este să contracareze utilizarea de către companii a
neconcordanțelor legislative din sistemele fiscale naționale pentru a transfera
profiturile către jurisdicții cu taxe mai reduse.
Prin urmare, schimbările legislative pe care România urmează să le implementeze
vor viza, în esență, cum are loc atribuirea/alocarea bazei impozabile a profiturilor
între jurisdicţii.
Astfel, legislația fiscală românească va suferi, pe termen mediu, modificări
conform recomandărilor BEPS în următoarele zone: prețuri de transfer, convenții
de evitare a dublei impuneri, schimbul de informații între autoritățile fiscale.
Noile reguli implementate conform BEPS pot conduce la restructurări ale
activităților desfășurate de companiile multinaționale, inclusiv în România.
Principiul de bază de la care pornește planul BEPS este că profiturile trebuie să fie
taxate acolo unde are loc activitatea economică și unde se creează valoare.

Convențiile de evitare a dublei impuneri încheiate de România
vor fi modificate
România și alte 67 de state au semnat pe 7 iunie Convenția Multilaterală pentru
implementarea măsurilor referitoare la tratatele fiscale în scopul prevenitii BEPS Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent
BEPS (MLI).
Convenția Multilaterală are ca scop implementarea rapidă a unor măsuri în
tratatele fiscale care vor modifica rețeaua actuală de tratate și vor reduce
oportunitățile de evitare a taxelor de către companiile multinaționale. Noua
convenție va întări, totodată, prevederile care rezolvă disputele din tratate,
reducând astfel dubla taxare și mărind certitudinea impozitării, potrivit
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care a inițiat
planul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor.
Convenția a fost realizată în urma unor negocieri care au implicat peste 100 de
state și jurisdicții conform mandatului dat de miniștrii de Finanțe ai G20 și ai
guvernatorilor băncilor centrale și va avea ca efect modificarea a peste 1.100 de
tratate la nivel mondial.
România are încheiate 91 de convenții de evitare a dublei impuneri care urmează
să sufere modificări.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Dan Bădin
Partner in Charge, Tax & Legal
+40 21 207 5392
dbadin@deloittce.com
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Evenimente Deloitte
TVA în practică – seminar Deloitte
Seminarul TVA în Practică, organizat pe 14 - 15 iunie, la Hotel Golden Tulip Cluj,
va pune accent în principal pe aspectele practice ale sistemului de TVA,
abordarea autorităților fiscale, administrarea cu succes a inspecției fiscale.
Pentru detalii, vă rugăm să accesați acest link
https://www2.deloitte.com/ro/ro/pages/tax/events/TVA-in-practica-Cluj.html
Redefining your NPL strategy, from underwriting to NPL transactions –
seminar Deloitte
Evenimentul susținut în limba engleză, va avea loc pe 21 iunie, la sediul Deloitte.

Deloitte în mass-media
Despre profilul de risc al contribuabilului vizat de control fiscal privind prețurile
de transfer, un articol de Bogdan Barbu, senior manager Deloitte România:
http://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_deloitte-21790845-preturi-transferincadrati-profilul-risc-contribuabilului-vizat-controlul-anaf.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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