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În acest număr:

Îndrumări suplimentare cu privire la raportarea CbC
Îndrumări suplimentare privind raportarea Country-by-Country (CbC) de către
grupurile multinaționale au fost emise pe 18 iulie 2017 prin Acțiunea 13 BEPS din
Ghidul OCDE - Linii directoare privind prețurile de transfer pentru companiile
multinaționale și administrațiile fiscale.
Principalele noutăți vizează:




Datele financiare pentru mai multe entități afiliate din aceeași jurisdicție
ar trebui să fie furnizate în format agregat. Cu toate acestea, există
excepții de la această regulă;
În cazul în care o entitate optează pentru raportarea datelor consolidat,
trebuie să furnizeze o notă explicativă în cadrul raportului CbC;
Au fost actualizate prevederile cu privire la entitatea-mamă surogat.
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Noi îndrumări cu privire la cerința de raportare CbC
Noile îndrumări cu privire la raportarea CbC consolidează și dezvoltă toate
îndrumările emise în acest sens de Ghidul OCDE începând cu momentul emiterii
Acțiunii 13 (i.e. „Documentația de prețuri de transfer și raportarea CbC”).
În vederea asistării jurisdicțiilor cu implementarea regulilor locale, noile
îndrumări aduc clarificări în următoarele două privințe:
 Dacă datele agregate sau consolidate pentru fiecare jurisdicție trebuie
raportate în Tabelul 1 al raportului CbC;
 Modul de tratare al unei entități care este deținută de două sau mai multe
grupuri de companii multinaționale.
Date agregate vs. date consolidate (prevedere nouă)
Noile îndrumări se referă la problema furnizării indicatorilor financiari pentru
raportarea CbC ca date agregate sau date consolidate pentru mai multe entități
afiliate din aceeași jurisdicție. Acest aspect ar putea avea o importanță deosebită
în momentul raportării veniturilor intra-grup sau a veniturilor totale.
În acest sens, noile îndrumări menționează că aceste date ar trebui raportate
într-un format agregat. Cu toate acestea, există situații în care se pot face
excepții de la această regulă în cazul în care:
 Datele consolidate sunt raportate pentru fiecare jurisdicție în cadrul
raportării CbC;
 Consolidarea datelor trebuie să fie realizată în mod consecvent pe tot
parcursul anilor.
În cazul în care se optează pentru raportarea datelor la nivel consolidat,
entitățile raportatoare trebuie să furnizeze o notă explicativă în cadrul raportului
CbC. Această prevedere este aplicabilă doar jurisdicțiilor în care există un sistem
de taxare ce include raportarea consolidată în scopuri fiscale iar consolidarea
elimină efectul tranzacțiilor intra-grup.
Entități deținute /controlate de mai multe grupuri de companii
multinaționale (prevedere nouă)
Conform noilor îndrumări, tratamentul pentru companiile care sunt deținute /
controlate de mai multe grupuri de companii multinaționale trebuie să fie stabilit
pe baza reglementărilor contabile aplicabile pentru fiecare grup de companii
multinaționale.
În cazul în care la nivelul grupului de companii multinaționale este aplicată o
metodă de consolidare proporțională în relație cu o anumită entitate, o jurisdicție
poate permite ca o cotă parte din veniturile totale să fie luată în considerare la
pragul de 750 mil. EUR. Prin urmare, o jurisdicție poate permite includerea unei
cote părți din indicatorii financiari ai unei entități afiliate pentru raportarea CbC
sau includerea totală a respectivelor sume.
Raportarea entității-mamă surogat (prevedere actualizată)
Raportarea entității-mamă surogat înseamnă că o entitate rezidentă fiscal într-o
anumită jurisdicție poate fi desemnată de respectivul grup de companii
multinaționale ca unic substitut pentru societatea-mamă finală pentru a depune
raportul CbC în respectiva jurisdicție.
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