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În acest număr:

Noutăți Fiscale
A fost modificată procedura de soluționare a rambursărilor de TVA.
Modificarea procedurii de soluționare a rambursărilor de TVA intervine ca urmare a majorării plafonului
rambursarea acordată cu inspecție fiscală ulterioară de la 10.000 la 45.000 lei. De asemenea, a apărut
necesitatea completării condițiilor de stabilire a gradului de risc fiscal – pagina 2.

Noutăți Legislative
Publicarea noilor Directive europene în materia achizițiilor publice.
Noile Directive europene în materia achizițiilor publice au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene in data de 28 Martie 2014. Astfel, in termen de 20 de zile de la data publicării, vor intra în
vigoare Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
achizițiile publice (Jurnalul Oficial nr. 94/65), precum și Directiva 2004/25/UE a Parlamentului European
și a Consiliului din 26 februarie 2014 (Jurnalul Oficial L 94/243) privind achizițiile efectuate de entitățile
care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale. Noile
Directive abroga Directivele existente în materia achizițiilor publice, respectiv Directiva nr. 2004/17/CE și
Directiva nr. 2004/18/CE – pagina 3.
Un nou pachet legislativ „telecom” a fost votat în Parlamentul European.
Parlamentul European a votat in data de 3 aprilie 2014 o propunere in cadrul noului pachet legislativ
telecom in care se are in vedere reglementarea conceptului de net neutrality (neutralitatea Internetului),
alaturi de o serie de alte modificari in acest domeniu – pagina 4.
Noi reguli privind acordarea ajutorului de stat în domeniul producerii energiei regenerabile.
Comisia Europeană a adoptat în principiu, la data de 09.04.2014, noile Orientări privind criteriile
aplicabile la evaluarea ajutoarelor de stat acordate proiectelor energetice și de mediu 2014 - 2020.
Versiunea publicată pe site-ul Comisiei Europene are caracter informativ și poate suferi modificări până
la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile Orientări vor abroga, începând cu data de
01.07.2014, Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului, act publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 01.04.2008 – pagina 5.
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A fost modificată procedura de soluționare a rambursărilor de TVA
Modificarea procedurii de soluționare a rambursărilor de TVA
intervine ca urmare a majorării plafonului rambursarea acordată cu
inspecție fiscală ulterioară de la 10.000 la 45.000 lei. De
asemenea, a apărut necesitatea completării condițiilor de stabilire a
gradului de risc fiscal.

Contactati-ne:

Pe scurt, modificările aduse vizează următoarele:

Adrian Teampau
Manager
+40 21 207 54 83

1.

Stabilirea gradului de risc fiscal
Contribuabilii care figurează cu fapte de natura infracțiunilor
înscrise în cazierul fiscal, precum și contribuabilii care sunt
clasificați ca atare de către organele fiscale sunt încadrați la
risc fiscal mare. Rambursările solicitate de aceștia se
soluționează cu inspecție fiscală anticipată.

2.

Rambursarea sumelor de TVA de până la 45.000 lei
Rambursările de până la 45.000 lei se soluționează cu
inspecție fiscală ulterioară în cazul contribuabililor care nu sunt
încadrați la risc fiscal mare.

Pieter Wessel
Partener
+40 21 207 52 42

În acest caz decizia de rambursare se emite in maximum 5 zile
de la data depunerii decontului.
3.

Inspecțiile fiscale ulterioare
În aceste cazuri contribuabilii vor fi supuși unei analize de risc
în vederea selectării pentru efectuarea inspecției.
Prin excepție, în mod aleatoriu, sunt selectați pentru
efectuarea inspecției și contribuabilii fără risc.
În plus, s-au eliminat termenele specifice pentru efectuarea
inspecțiilor fiscale ulterioare. Astfel, inspecția fiscală ulterioară
poate fi efectuată oricând în interiorul termenului de prescripție
(5 ani sau 10 ani în cazul faptelor penale).

4.

Formulare utilizate pentru soluționarea rambursărilor de
TVA
Urmare a modificărilor prezentate, formularele prevăzute în
procedura de soluționare a rambursărilor de TVA au fost
modificate.
Modificările aduse procedurii prezentate vor fi aplicabile
începând cu deconturile aferente lunii martie 2014 (dacă
perioadă fiscală este luna), respectiv aferente trimestrului I sau
semestrului I al anului 2014 ori aferente anului 2014 (în cazul
în care se utilizează trimestrul / semestrul sau anul ca
perioadă fiscală).

Ordinul nr. 491/2014 a fost publicat în data de 7 aprilie 2014 în
Monitorul Oficial nr. 249.
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Publicarea noilor Directive europene în materia achizițiilor publice
La data de 28 martie 2014 au fost publicate în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene noile Directive europene în materia achizițiilor
publice, Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice, precum
și Directiva 2004/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului
din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care
își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei,
transporturilor și serviciilor poștale.

Contactati-ne:
Georgiana Singurel
Avocat
+40 21 207 52 86
Alexandru Lascu
Avocat
+40 21 207 52 46

Noul cadru legislativ european aduce o serie de modificări și noutăți
în domeniu, care își propun să simplifice procedurile de achiziție
publică.
1.

Document unic european standardizat pentru achiziții
publice; Documentația necesară pentru procedurile de
atribuire se reduce, printr-un Document unic european de
achizițe, standardizat. Acest lucru înseamnă că doar ofertantul
câștigător va trebui să depună dovezi formale (certificate și
atestate). Prin urmare, termenele minime de depunere a
ofertelor au fost scurtate.

2.

Utilizarea obligatorie a mijloacelor de comunicare
electronice; Termenul limită pentru utilizarea acestor mijloace
este de 54 luni - termenul limită de transpunere de 24 luni + 30
luni.

3.

Mai multe posibilități de negociere; Procedura actuală de
negociere, va fi înlocuită cu o nouă procedură denumită
procedura competitivă cu negociere. Noua procedură va fi
foarte asemănătoare celei de dialog competitiv.

4.

Facilitarea accesului pentru întreprinderi mici și mijlocii
(IMM-uri); Autoritățile contractante sunt încurajate să împartă
contracte mari în loturi iar în cazul în care decide că împărțirea
nu ar fi oportună, acestea fi nevoite să indice motivele
principale pentru această alegere.

5.

Parteneriat pentru inovație; Directivele introduc o noua
procedură, care va urmări urmări dezvoltarea unor produse
inovatoare, servicii sau lucrări, precum și achiziționarea
ulterioară a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor rezultate, în
cazul în care acestea corespund cu nivelurile de performanță
și costurile maxime convenite.

6.

Lista neagra a investitorilor; Autoritățile publice vor putea să
pună investitorii pe lista neagră, împiedicându-i astfel să
depună oferte.

7.

Folosirea strategică a achizițiilor publice; Autoritățile
contractante pot determina acum oferta cea mai avantajoasă
din punct de vedere economic și cel mai scăzut preț folosind o
metodă de determinare a costurilor pe termen lung (life-cycle
costing approach). În plus, acestea pot lua în considerare
folosirea unor criterii legate de procesul de producție a
lucrărilor, serviciilor sau bunurilor care urmează să fie
achiziționate la atribuirea contractelor.

8.

Introducerea unui regim simplificat; În noile Directive,
distincția actuală dintre serviciile din Anexele actuale A și B va
fi eliminată. Serviciile prevăzute în prezent în Anexa B vor fi
supuse în întregime prevederilor Directivelor, cu excepția
cazului în care acestea se regăsesc în anexa “noul regim
simplificat”.

Noile directive vor intra in vigoare in termen de 20 de zile de la data
publicării, statele membre având obligația de a le transpune în
termen de maxim doi ani.
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Un nou pachet legislativ „telecom” a fost votat în Parlamentul European
„Internet neutrality” (cunoscut și sub denumirea de „open
internet”, „net neutrality”) este un concept care privește posibilitatea
utilizatorilor de servicii Internet de a avea acces egal la tot ceea ce
poate oferi acest serviciu. A oferi acces egal înseamnă ca traficul
de Internet să fie tratat în mod egal, fără discriminare, indiferent de
sursă, beneficiar, conținut vizionat/ accesat, aparat utilizat pentru
accesarea Internetului etc.
Parlamentul European a votat un nou pachet legislativ care
cuprinde și reglementări în această materie. Parlamentul dorește
existența unor reguli exprese cu privire la neutralitatea Internetului,
care să interzică furnizorilor de servicii de Internet (în continuare
„Operatorii”) limitarea, blocarea sau încetinirea traficului de
Internet atunci când se dorește accesarea unui anumit conținut. Tot
în cuprinsul acestui pachet legislativ este tratată și eliminarea
tarifului pentru servicii roaming.

Contactati-ne:
Georgiana Singurel
Avocat
+40 21 207 52 86
Silvia Axinescu
Avocat
+40 21 207 54 28

Operatorii vor putea în continuare să ofere trafic de Internet
„privilegiat”, de o mai bună calitate, însă nu în detrimentul
posibilității de a accesa alte servicii Internet. Tot în acest sens,
membrii Parlamentului European au adaptat lista cazurilor
excepționale în care se poate bloca sau încetini accesul la Internet,
considerându-se că această posibilitate ar trebui să fie valabilă
doar pentru a executa un ordin judecătoresc, pentru a preîntâmpina
congestionări ale rețelelor sau pentru a menține securitatea
acestora.
Prin adoptarea acestui pachet legislativ, considerăm că se vor
produce efecte atât la nivelul Operatorilor cât și la nivelul
utilizatorilor finali, având în vedere relația contractuală dintre
aceștia. De asemenea, este de așteptat ca și contractele de
publicitate online să sufere modificări în vederea respectării
principiului neutralității Internetului.
Conform informațiilor publicate în această materie, pachetul
legislativ va intra în lista priorităților următorului Parlament
European, care va fi ales în perioada 22-25 mai a.c.
Puteți găsi aici mai multe informații cu privire la măsurile propuse
de către Parlamentul European cu privire la neutralitatea
Internetului.
Rămânem la dispoziția dumneavoastră cu eventuale lămuriri în
această privință, precum și pentru identificarea și implementarea
modificărilor necesare în vederea funcționării în conformitate cu
conceptul de neutralitate a Internetului.
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Noi reguli privind acordarea ajutorului de stat în domeniul producerii energiei
regenerabile
Comisia Europeană a adoptat în principiu, la data de 09.04.2014,
noile Orientări privind ajutoarele publice acordate proiectelor
energetice și de mediu 2014-2020. Versiunea publicată pe site-ul
Comisiei Europene are caracter informativ și poate suferi modificări
până la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile
Orientări vor abroga, începând cu data de 01.07.2014, Orientările
comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului, act
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din
01.04.2008.
Statele Membre vor avea la dispoziție un an de la publicarea noilor
Orientări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru a alinia
schemele de ajutor de stat existente cu procedurile prevăzute in
Orientări, cu excepția schemelor privind ajutoarele operaționale
pentru surse de energie regenerabilă si cogenerare, care trebuie
aliniate numai în măsura în care sunt prelungite sau adaptate.
Principalele noutăți introduse de noile Orientări sunt:
1.

introducerea graduală a mecanismelor de piață. În acest sens,
se prevede introducerea treptată a procedurilor de licitație
competitivă pentru acordarea ajutorului de stat, oferind în
același timp și flexibilitate statelor membre, pentru a ține cont
de practicile de la nivel național. Procedurile de licitație vor
crește eficacitatea costurilor și vor limita distorsionările de pe
piață. În acest sens, va fi introdusă o etapă pilot, în anul 2015
și 2016, care va permite Statelor Membre să testeze
procedurile de licitație competitivă, în ceea ce privește o parte
redusă a capacității lor de producție a energiei. Începând cu
anul 2017, ajutorul de stat pentru energie regenerabilă va fi
acordat, în principiu, numai prin intermediul procedurilor de
licitație competitivă, cu excepția cazului în care Statele
Membre pot demonstra faptul că utilizarea unei asemenea
proceduri ar avea un rezultat nesatisfăcător (cum este cazul
întreprinderilor mici și mijlocii).

2.

utilizarea unor mecanisme de cooperare, în scopul facilitării
acordării ajutorului transfrontalier în domeniul energiei
regenerabile, în măsura în care este posibil și oportun. În
acest sens se asigură o mai bună funcționare a pieței interne a
energiei electrice.

3.

exceptarea instalațiilor mici sau tehnologiilor aflate într-un
stadiu incipient de dezvoltare de la participarea la procedura
de licitație competitivă. Instalațiile mici sunt definite ca
producând mai puțin de 6 MW de energie eoliană (sau 6 unități
de producție), sau de 1 MW de energie din alte surse de
energie regenerabilă, precum energia solară sau biomasă. În
plus, instalațiile mici care produc energie sub 3 MW (sau 3
unități de producție), sau sub 500 KW de energie din alte
surse de energie regenerabilă, sunt considerate a avea un
potențial scăzut de participare pe piața vânzării cu amănuntul
și pot beneficia de orice forma de ajutor, incluzând tarifele de
tip „feed-in” (prețul plătit producătorilor pentru energie
regenerabilă).

4.

posibilitatea pentru Statele Membre de a reduce sarcina
financiară pentru un număr limitat de sectoare mari
consumatoare de energie de la nivelul întregii Uniuni
Europene. Orientările urmează în principal o abordare bazată
pe sectoare. Cu toate acestea, Statele membre au
posibilitatea de a acorda reduceri întreprinderilor care prezintă
un nivel ridicat de electro – intensitate și care sunt active întrun sector expus comerțului internațional. În scopul menținerii
competitivității acestor sectoare și întreprinderi, Orientările
permit acordarea de reduceri la taxele percepute, pentru a
sprijini energia regenerabilă. Ajutorul acordat este parțial, iar
societățile vor contribui la rândul lor la finanțare în aceste
cazuri.

5.

simplificarea procedurilor pentru punerea în aplicare a
anumitor măsuri de ajutor în domeniu protecției mediului și
energiei, măsuri care vor fi incluse în marea lor majoritate în
viitoarea revizuire a Regulamentului General de Exceptare in
Bloc. Regulament va fi adoptat în mai 2014, și va intra în
vigoare la data de 01.07.2014, odată cu noile Orientări. Acest
lucru va facilita aplicarea de către autoritățile publice a
măsurilor de acordare a ajutorului, având în vedere faptul că
acestea nu vor mai fi nevoite să obțină aprobarea prealabilă a
Comisiei. Asemenea măsuri includ, cu titlu de exemplu, forme
de ajutor pentru promovarea surselor de energie regenerabile,
de termoficare, etc.

6.

păstrarea regimului actual în ceea ce privește ajutoarele de
stat acordate in prezent instalațiilor. Acestea vor primi in
continuare ajutor pe baza schemelor de ajutor de stat aprobate
deja. Ajutoarele de stat care nu au fost însa notificate Comisiei
Europene vor fi însă evaluate în baza Orientărilor în vigoare la
momentul acordării. Regula conține o excepție, în sensul că
noile Orientări se vor aplica retroactiv pentru evaluarea
reducerilor privind finanțarea surselor regenerabile de energie
pentru consumatorii mari de energie. Posibilitatea unei
asemenea reduceri nu a fost prevăzută in Orientările în
vigoare.

Puteți găsi aici mai multe informații cu privire la conținutul
Orientărilor și schimbările care au impact asupra sectorului
energiei.
Contactati-ne:
Georgiana Singurel
Avocat
+40 21 207 52 86
Silvia Axinescu
Avocat
+40 21 207 54 28
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Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts

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.
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