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În acest număr:

Notificarea privind Raportarea țară cu țară (CbC) a devenit
funcțională– Anumite entități trebuie să o depună până la
finalul anului
Formularul oficial pentru depunerea Notificării privind calitatea entității
constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale a fost publicat de Agenția
Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pe data de 11 decembrie 2017 și
actualizat la data de 14 decembrie 2017. Anumite entități au obligația de
depunere a notificării până la 31 decembrie 2017.
Vă prezentăm în continuare modalitatea și termenele de depunere, precum și
potențialele sancțiuni pentru neîndeplinirea obligației.
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Notificarea privind Raportarea țară cu țară (CbC) a devenit
funcțională– Anumite entități trebuie să o depună până la
finalul anului
Modalitatea de depunere
Formularul cuprinde identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare a
grupului de întreprinderi multinaționale, la care se face referire în Ordinul ANAF
nr. 3.049, publicat în Monitorul Oficial nr. 849/ 14.11.2017. Poate fi descărcat
și/sau depus, utilizând următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/405.html
Notificarea se depune la organul fiscal competent din România:
 în format fizic, cu fișierul completat și semnat pe suport CD, însoțit de
formatul hârtie semnat și ștampilat, sau
 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță (similar
cu alte declarații fiscale).
Termenele de depunere
Termenul de depunere al notificării este ultima zi a anului fiscal al grupului, dar
nu mai târziu de termenul de depunere al declarației de impozit pe profit pentru
anul fiscal precedent.
Pentru anul fiscal 2017 (și 2016, după caz), termenul este data de 31 decembrie
2017, în cazul în care anul fiscal se încheie la decembrie.
Pentru anul fiscal 2018, termenul este același cu cel de depunere a declarației de
impozit pe profit pentru anul 2017.
Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligației
Nedepunerea notificării de către societățile eligibile se poate sancționa cu
amendă pentru nedeclarare de până la 5.000 RON.
Amenzile pentru nedepunerea raportului CbC variază între 70.000 RON și
100.000 RON. Depunerea cu întârziere, incompletă ori incorectă a raportului CbC
poate atrage amenzi cuprinse între 30.000 RON și 50.000 RON.
Societăți eligibile sunt societățile din România, parte a unui grup multinațional,
cu venituri totale consolidate peste 750 milioane EUR.

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.
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

Transfer Pricing Alert: 18 decembrie 2017| 3

