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Pentru realizarea demersurilor
guvernamentale privind cre[terea

transparen]ei procesului de elaborare
a politicilor la nivelul Guvernului, în
luna septembrie 2016, a fost aprobat
Memorandumul cu tema „Instituirea
Registrului Unic al Transparen]ei
Intereselor (RUTI)“.
Aceast= ini]iativ= reprezint= o aliniere
la practicile europene [i a celor din
SUA care [i-au dovedit impactul
pozitiv asupra calit=]ii deciziilor
privind politicile publice.
RUTI este un registru online al
grupurilor specializate care urm=resc
s= promoveze o propunere de politic=
public= sau s= contribuie la revizuirea
uneia deja existente, al domeniilor
acestora [i al întâlnirilor avute de
demnitari [i înal]i func]ionari publici
cu aceste grupuri.
Prin politici publice se în]elege nu
numai proiecte de Hot=râri de
Guvern/Ordona]e simple/de
urgen]=/proiecte de lege, ci orice
ini]iativ= guvernamental= cu impact
public cum ar fi programe de
finan]are, strategii [i alte tipuri de
ac]iuni.
RUTI este men]ionat [i ca m=sur= de
preven]ie în Strategia Na]ional=

Anticorup]ie 2016-2020 (Obiectiv
specific 1.1 - Cre[terea transparen]ei
institu]ionale [i a proceselor
decizionale) [i se adreseaz= grupurilor
din societatea civil= [i mediul de
afaceri care încearc= s= conving=
deciden]ii, în mod legal, s= ini]ieze o
politic= public=, respectiv s= modifice
o politic= public= existent=.
Deciziile luate la nivelul Executivului
au un impact economic [i social direct
asupra milioanelor de români, astfel c=
felul în care acestea sunt adoptate
trebuie s= fie bazat pe un proces cât
mai transparent posibil, deschis în
mod egal tuturor p=r]ilor interesate de
deciziile publice, participativ, în toate
etapele. În acest context, Guvernul
României î[i manifest= întreaga
disponibilitate de a interac]iona în
mod echidistant, înc= din etapa de
identificare a nevoilor ce stau la baza
unei viitoare politici publice [i pân= la
faza de adoptare, cu toate p=r]ile
interesate [i specializate în procesele
de elaborare a deciziilor publice, într-
un climat de transparen]=, bazat pe
valori constând în responsabilitate [i
respect reciproc.
RUTI nu afecteaz= sub nicio form=
prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparen]a decizional=. Legea nr.
52/2003 prive[te etapele adopt=rii
unui act normativ în executiv, ofer=
posibilitatea publicului larg s= se
exprime pe con]inutul unui act

normativ aflat în finalizare. RUTI se
refer= la o sfer= mult mai larg=,
prive[te orice ini]iativ= de politic=
public=, care poate fi un act normativ
dar poate fi la fel de bine [i un program
de finan]are, o serie de ac]iuni publice
cu impact major, o campanie de
comunicare, etc.
Înscrierea în RUTI aduce grupurilor
specializate o serie de avantaje, cum ar
fi:
� accesul prompt la serviciile realizate
de Ministerul pentru Consultare
Public= [i Dialog Civic cu scopul
facilit=rii cunoa[terii cu promptitudine
a priorit=]ilor de reglementare;
� participarea la întâlniri de lucru
organizate între membrii RUTI [i
reprezentan]ii autorit=]ilor publice
centrale;
� posibilitatea întâlnirii directe,
institu]ionale, cu factorii de decizie;
� participarea deciden]ilor sau a
persoanelor desemnate la
evenimentele organizate de grupurile
specializate înscrise în RUTI.

Camera Consultan]ilor Fiscali din
România, fiind o organiza]ie
profesional= de utilitate public=,
membru activ al Comisie de dialog
social constituit= la nivelul
Ministerului Finan]elor Publice, este
printre primele organiza]ii
profesionale înscrie în Registrul Unic
al Transparen]ei Intereselor.

Dan MMAANNOOLLEESSCCUU,,
Pre[edintele Camerei Consultan]ilor Fiscali

editorial

Registrul Unic al 
Transparen]ei Intereselor
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legisla]ie

IINNTTRROODDUUCCEERREE
A[a dup= cum se cunoa[te, inspec]ia
fiscal= exist= pentru c= exist= sistemul
declarativ pe care se bazeaz= stabilirea
crean]ei fiscale. Astfel, legea stabile[te
în sarcina contribuabililor nu numai
obliga]ia de a pl=ti impozite [i taxe, ci [i
obliga]ia de a declara organului fiscal
fie elemente ale bazei de impozitare,
fie chiar impozitul sau taxa calculat= de
contribuabilul însu[i.
Declara]ia contribuabilului, act
procedural prin care se realizeaz=
obliga]ia prescris= de legiuitor,
beneficiaz= de prezum]ia de
sinceritate, urmând ca fiscul s=
procedeze la verificarea celor declarate.
Aceast= rezerv= instituit= de legiuitor
în cadrul Codului de procedur= fiscal=
este cunoscut= sub denumirea de
„rezerva verific=rii ulterioare“. 
Codul a reglementat totodat= [i
procedura verific=rii declara]iei,
procedur= c=reia i s-a dat numele de
inspec]ie fiscal= [i care presupune
urm=toarele activit=]i ale organului
fiscal:
� stabilirea situa]iei de fapt fiscale a
contribuabilului supus inspec]iei, pe
baza probelor puse la dispozi]ie de

contribuabil, dar [i a celor de]inute/
ob]inute de organul fiscal din alte
surse, dar care au relevan]= cu
respectiva situa]ie de fapt;
� aplicarea normei de drept material
fiscal la situa]ia de fapt constatat=.
Procedând astfel, organul fiscal,
întocmai ca [i contribuabilul,
efectueaz= o veritabil= stabilire a
impozitului sau taxei ce face obiectul
inspec]iei fiscale sau, altfel spus, o
veritabil= impunere;
� compararea rezultatului inspec]iei
(impunerea organului fiscal) cu
impunerea efectuat= de contribuabil [i
reflectat= în declara]ia controlat= [i
emiterea deciziei corespunz=tor
rezultatului compar=rii celor dou=
impuneri (decizie de impunere pentru
eventuala diferen]= în plus sau în
minus sau, dac= cele dou= impuneri
corespund, o decizie de nemodificare a
bazei de impunere).
Efectul verific=rii declara]iei este
ridicarea rezervei verific=rii ulterioare
sau, altfel spus, stabilirea definitiv= a
impozitului (impozitul stabilit de fisc
prin verificarea efectuat= nu mai
poate fi modificat nici de
contribuabil, dar nici de fisc, care [i-a

exercitat dreptul de verificare [i a
stabilit impozitul a[a cum acesta este
prev=zut de lege).
Interven]ia fiscului [i aprecierea de
c=tre acesta a corectitudinii impunerii
efectuat= de contribuabil este cea care
are ca efect validarea sau nu a im-
punerii [i, prin aceasta, stabilirea de-
finitiv= a impozitului. În fapt, prin
interven]ia sa, fiscul efectueaz= propria
sa impunere, care este [i cea definitiv=
c=ci, fiscul, în calitatea sa de reprezen-
tant legal al Statului, este investit cu
puterea fiscal= [i cu prerogativele afe-
ren te pentru aceasta. Prin interven]ia
fiscului se realizeaz= ceea ce a fost 
denu mit= ca fiind ridicarea sau anu-
larea rezervei verific=rii ulterioare:
crean]a stabilit= de fisc prin verificarea
sa nu mai poate fi modificat= de con-
tribuabil, dar nici de fisc, care [i-a exer -
citat dreptul de verificare, drept care se
poate exercita, în principiu, doar o sin-
gur= dat= (principiul unicit=]ii
inspec]iei fiscale/ verific=rii situa]iei
fiscale personale). 
Concluzia este c= ridicarea rezervei
verific=rii ulterioare se realizeaz= ca ur-
mare a ac]iunii fiscului, îns= aceasta
doar ca urmare a unei inspec]ii fiscale

Cele 3 „R“-uri care \nfr`ng
principiul unicit=]ii 
inspec]iei fiscale
Tan]i AANNGGHHEELL,,
Director general MFP

AAbbssttrraacctt::  Articolul prezint= o analiz= a celor trei excep]ii de la principiul unicit=]ii
inspec]iei fiscale, luând în considerare principalele caracteristici care individuali -
zeaz= fiecare dintre institu]iile juridice în cauz=, precum [i fundamentele ce au
stat la baza instituirii lor. Reverificarea, reluarea [i refacerea sunt inspec]ii fiscale
noi, dar care vizeaz= crean]e fiscale ce au mai f=cut obiectul unei inspec]ii fiscale
anterioare.

CCuuvviinnttee  cchheeiiee: inspec]ie fiscal=, principiul unicit=]ii, reverificare, reluare, refacere,
aviz de inspec]ie fiscal=.
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sau a unei verific=ri a situa]iei fiscale
personale.

PPRRIINNCCIIPPIIUULL  UUNNIICCIITT++}}IIII  
IINNSSPPEECC}}IIEEII  FFIISSCCAALLEE
Pentru a garanta efectul ridic=rii
rezervei verific=rii ulterioare ca urmare
a inspec]iei fiscale a[a cum am ar=tat
mai sus (definitivarea procesului de
stabilire a impozitului sau taxei), Codul
de procedur= fiscal= a prev=zut expres
[i principiul conform c=ruia inspec]ia
se efectueaz= o singur= dat= pentru
acela[i impozit [i aceea[i perioad=
fiscal=.
Acest principiu al unicit=]ii inspec]iei
fiscale are deci natura juridic= a unui
drept al contribuabilului de a fi supus
unei inspec]ii fiscale pentru un impozit
aferent unei perioade fiscale doar o
singur= dat=, drept c=ruia îi
corespunde obliga]ia corelativ= a
organului fiscal de a efectua verificarea
unui impozit aferent unei inspec]ii
fiscale doar o singur= dat=. Consecin]a
este aceea c=, ori de câte ori fiscul
încalc= dreptul în cauz=, contribuabilul
[i-l poate ap=ra pe calea contesta]iei
formulat= împotriva actului prin care
inspec]ia este dispus=: avizul de
inspec]ie fiscal=.
A[adar, avizul de inspec]ie fiscal= nu
este doar un act de procedur= care
anun]= pe contribuabil de inten]ia
fiscului de a efectua verificarea
declara]iei sale fiscale cu privire la un
impozit aferent unei perioade, ci [i un
act administrativ fiscal atunci când,
men]ionând ca obiect al verific=rii un
impozit deja verificat, pune în cauz=
principiul unicit=]ii inspec]iei fiscale [i
un drept legal al contribuabilului. 
{i totu[i principiul unicit=]ii inspec]iei
fiscale nu este unul absolut. Leguitorul
a prev=zut trei excep]ii. Iar întâmplarea
a f=cut ca toate s= aib= ca liter= de
început litera „R“.

EEXXCCEEPP}}IIAA  RREEVVEERRIIFFIICC++RRIIII
De la bun început, trebuie spus c=,
fiind vorba de o excep]ie de la
principiul unicit=]ii inspec]iei fiscale,
reverificarea nu poate avea decât
natura unei inspec]ii fiscale. A[adar,
atunci când efectueaz= o reverificare,
organul fiscal va întreprinde activit=]i
specifice inspec]iei fiscale, a[a cum am
ar=tat mai sus. Diferen]a este îns= c=
aceast= inspec]ie este una sub condi]ie:
apari]ia unor date suplimentare,

necunoscute inspectorilor fiscali la
momentul efectu=rii inspec]iei, date
care îns= influen]eaz= rezultatele acelei
inspec]ii. Condi]ia datelor
suplimentare care afecteaz= nivelul
impozitului stabilit printr-o inspec]ie
fiscal= anterioar= este elementul
specific reverific=rii, fiind de esen]a ei.
În ceea ce prive[te sintagma „date
suplimentare“, Codul de procedur=
fiscal= precizeaz= faptul c=, prin date
suplimentare se în]elege informa]ii,
documente sau alte înscrisuri ob]inute
ca urmare a unor controale inopinate
desf=[urate la al]i contribuabili/
pl=titori ori comunicate organului
fiscal de c=tre organele de urm=rire
penal= sau de alte autorit=]i publice ori
ob]inute în orice mod de organul de
inspec]ie fiscal=, de natur= s= modifice
rezultatele inspec]iei fiscale anterioare.
Astfel, un prim aspect ce trebuie
clarificat este semnifica]ia sintagmei
„date suplimentare“. Este vorba, în
primul rând, de informa]ii relevante
pentru impozitare ce pot rezulta din
probatoriul administrat de organul
fiscal cu ocazia derul=rii inspec]iei
fiscale, mai precis de mijloacele de
prob= prev=zute la art. 55 din Legea nr.
207/2015 privind Codul de procedur=
fiscal=.
În al doilea rând, trebuie ca
informa]iile respective s= fi fost
„ascunse“ inspec]iei pe perioada
derul=rii acesteia. Astfel, dac=
informa]iile existau la data inspec]iei,
fiind disponibile [i „la vedere“, dar ele
nu au f=cut obiectul unei analize a
inspectorului fiscal dat= fiind aplicarea
metodei de control prin sondaj [i a
modalit=]ii de e[antionare folosit=, în
niciun caz nu se poate pune problema
datelor suplimentare necunoscute
inspec]iei [i, pe cale de consecin]=, a
efectu=rii unei alte inspec]ii fiscale
pentru aceea[i perioad= fiscal= [i
acela[i impozit. 
În schimb, sunt vizate date pe care
contribuabilul nu le-a pus la dispozi]ia
organului fiscal în cadrul inspec]iei
derulat= anterior, printr-o conduit=, de
regul=, contrar= principiului bunei
credin]e, care a f=cut ca rezultatul
inspec]iei s= fie viciat în sensul c=
impozitul stabilit nu a fost [i cel legal
datorat. Astfel de date pot fi ob]inute
de organul fiscal cu ocazia unor
controale la al]i contribuabili implica]i
în raporturi juridice cu contribuabilul

deja verificat sau informa]ii de la alte
autorit=]i. A[adar, sunt puse în cauz=
probe suplimentare care nu au fost
administrate de organul fiscal întrucât
contribuabilul nu [i-a exercitat corect
obliga]ia de a colabora la stabilirea
situa]iei de fapt fiscale, cu consecin]a
stabilirii unui impozit care nu
corespunde celui legal datorat.
În concluzie, reverificarea se impune la
„apari]ia“ unor elemente noi, materiale
necunoscute inspectorului la data
efectu=rii verific=rilor. Cu alte cuvinte,
este vorba de date suplimentare
rezultate din mijloacele de prob=
administrate de organul fiscal potrivit
Codului de procedur= fiscal=. Or, un
înscris care are ca obiect o opinie
privind aplicarea legisla]iei fiscale nu
se circumscrie în]elesului no]iunii de
„date suplimentare“, în sensul art. 128
din Codul de procedur= fiscal=.
Pe cale de consecin]=, nu este legal= o
reverificare pe considerente juridice,
respectiv dac= se apreciaz= c= echipa
de inspec]ie nu a aplicat corect
legisla]ia fiscal=.
Astfel, în m=sura în care contribuabilul
apreciaz= c= reverificarea a fost dispus=
prin dep=[irea limitelor prev=zute de
lege, acesta are posibilitatea de a
contesta decizia de reverificare, care este
act administrativ fiscal în sensul art. 1
pct. 1 din Codul de procedur= fiscal=.
În ceea ce prive[te condi]ia, trebuie
spus c= analiza [i decizia cu privire la
îndeplinirea ei apar]ine exclusiv
conduc=torului organului fiscal care
de]ine competen]a efectu=rii inspec]iei
fiscale. Astfel, reverificarea presupune
o procedur= intern= la nivelul
organului fiscal ce const= în
administrarea probelor suplimentare
pentru ca, în baza lor, conduc=torul s=
dispun= o nou= verificare a unui
impozit deja verificat. 
Un alt element specific reverific=rii este
de natur= procedural=: atunci când se
decide reverificarea, organul fiscal va
notifica contribuabilul printr-o decizie
de reverificare [i nu printr-un aviz de
inspec]ie fiscal=. Decizia este un act
administrativ fiscal care trebuie
motivat= în drept [i în fapt (datele
suplimentare necunoscute organului
fiscal la momentul efectu=rii
inspec]iei), pe care contribuabilul îl
poate contesta dac= apreciaz= c=
sus]inerile organului fiscal cu privire la
aceste date nu sunt reale.

legisla]ie
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EEXXCCEEPP}}IIAA  RREELLUU++RRIIII
Urm=toarea excep]ie de la principiul
unicit=]ii inspec]iei fiscale, cea a
relu=rii, este de asemenea o inspec]ie
fiscal= a unui impozit deja verificat.
Fundamentul ei nu este îns= o
conduit= a contribuabilului ci,
dimpotriv= o conduit= a organului
fiscal: imposibilitatea acestuia de a
finaliza o inspec]ie fiscal= în cadrul
duratei legale prescris= de Codul de
procedur= fiscal=.
În acest context este important a
aminti c= Noul Cod de procedur=

fiscal= intrat în vigoare la 1 ianuarie
2016 a prev=zut o regul= care
sanc]ioneaz= nerespectarea de c=tre
organul de inspec]ie fiscal= a duratei
inspec]iei, conform c=reia, în cazul în
care inspec]ia fiscal= nu se finalizeaz=
într-o perioad= egal= cu dublul du-
ratei, aceasta înceteaz= f=r= ca organul
de 
inspec]ie fiscal= s= mai emit= raport de
inspec]ie [i decizie de impunere.
A[adar, suntem în situa]ia unei
încet=ri de procedur= care opereaz= în
puterea legii [i de ale c=rei efecte

profit= contribuabilul. Astfel, dup= îm-
plinirea dublului duratei, dac=
inspec]ia nu s-a finalizat prin progra-
marea, pân= la acest moment, a
discu]iei finale, organul de inspec]ie
fiscal= este dec=zut din toate drep-
turile din procedur=, între care, cel mai
important, este desigur dreptul de a
solicita prezentarea de informa]ii, în-
scrisuri, etc. Corelativ acestui drept al
organului de inspec]ie este obliga]ia
de colaborare a contribuabilului care,
dup= încetarea inspec]iei fiscale ca ur-
mare a împlinirii dublului duratei, nu-i

legisla]ie
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mai poate fi opus=. În plus, organul de
inspec]ie fiscal= este dec=zut [i din
dreptul de a emite actele în care se
consemneaz= rezultatele inspec]iei fis-
cale (raport de inspec]ie fiscal= [i de-
cizia de impunere sau de nemodificare
a bazei de impunere), ceea ce
înseamn= c= dec=derea prive[te, indi-
rect, [i dreptul organului de inspec]ie
de a stabili eventuale diferen]e de im-
pozite [i taxe. Dac= totu[i organul de
inspec]ie emite respectivele acte, apre-
ciem c= suntem în situa]ia unor acte
administrative fiscale afectate de o
grav= [i evident= eroare, sanc]ionate
de lege cu nulitatea.
Cu toate acestea, pentru cazurile în
care inspec]ia nu s-a finalizat din mo-
tive obiective, independente de voin]a
echipei de inspec]ie, legiuitorul a mai
acordat o [ans= pentru efectuarea [i fi-
nalizarea unei inspec]ii. Aceast= [ans=
nu este altceva decât excep]ia relu=rii.
Astfel, organul de inspec]ie fiscal=
poate relua inspec]ia, o singur= dat=
pentru aceea[i perioad= [i acelea[i
obliga]ii fiscale, cu aprobarea organu-
lui ierarhic superior, dar aceasta cu
condi]ia ca pentru respectivele
obliga]ii s= nu se fi împlinit prescrip]ia
dreptului organului fiscal de a stabili
crean]e fiscale. În leg=tur= cu acest din
urm= aspect trebuie precizat c=, pe pe-
rioada inspec]iei fiscale care a încetat
de drept, prescrip]ia a curs f=r= ca or-
ganul fiscal s= fi beneficiat de sus-
pendarea acesteia pe perioada
cuprins= între data începerii inspec]iei
[i data emiterii deciziei de impunere.
Aceasta pentru simplul motiv c= nu a
fost îndeplinit= condi]ia pentru a opera
suspendarea cursului prescrip]iei, res -
pectiv cea referitoare la respectarea du-
ratei inspec]iei.
Se poate observa c= [i în cazul acestei
excep]ii opereaz= o condi]ie care
presupune o procedur= intern=,
derulat= de aceast= dat= la nivelul
organului ierarhic superior ce const= în
analiza motivelor nerespect=rii duratei
de efectuare a inspec]iei, în urma
c=reia se va „aproba“ reluarea
inspec]iei. 
Cu privire la actul procedural care se
comunic= contribuabilului, în lipsa
unei prevederi exprese, se va aplica
regula general= cu privire la notificarea
inspec]iei: comunicarea un nou aviz de
inspec]ie fiscal= în care se vor preciza
acelea[i perioade [i acelea[i obliga]ii

fiscale, mai pu]in cele pentru care s-a
împlinit prescrip]ia dreptului organu-
lui fiscal de a stabili crean]e fiscale. Cel
pu]in din acest motiv, se impune ca
acest aviz s= poarte men]iunea cu
privire la reluare, pentru a se face
diferen]a între un astfel de aviz [i un
aviz obi[nuit sau, a[a cum vom vedea
în continuare, un aviz comunicat în
procedura refacerii inspec]iei. 

EEXXCCEEPP}}IIAA  RREEFFAACCEERRIIII
În sfâr[it, cea de-a treia excep]ie de la
principiul unicit=]ii inspec]iei fiscale
este institu]ia refacerii inspec]iei. Spre
deosebire îns= de celelalte dou=,
aceast= excep]ie nu are ca fundament
un comportament oarecum neconform
a uneia dintre cele dou= p=r]i implicate
în procedura inspec]iei, ci o decizie a
unei a treia p=r]i: decizia organului de
solu]ionare a contesta]iei prin care
acesta desfiin]eaz= un act administra-
tiv fiscal emis urmare unei inspec]ii fis-
cale. Fundamentul ei este necesitatea
clarific=rii unor situa]ii de fapt deduse
analizei organului de solu]ionare a
contesta]iei, dar care nu au fost sufi-
cient probate prin constat=rile re]inute
cu ocazia inspec]iei.
Din punct de vedere al naturii juridice,
decizia de desfiin]area, specific= drep-
tului fiscal, este similar= institu]iei
cas=rii cu rejudecarea cauzei din drep-
tul comun. Consecin]a unei astfel de
decizii este lipsirea de efecte juridice a
actului administrativ fiscal desfiin]at
(total sau par]ial, dup= caz). Este mo-
tivul pentru care legiuitorul a regle-
mentat [i conduita organului fiscal în
cazul refacerii inspec]iei ca urmare a
desfiin]=rii actului administrativ fiscal
contestat: refacerea inspec]iei fiscale
trebuie s= respecte strict perioadele fis-
cale, precum [i considerentele din de-
cizia de solu]ionare a contesta]iei
invocate în sus]inerea desfiin]=rii. 
De asemenea, dat fiind c= în perioada
dintre data emiterii deciziei de im-
punere [i data emiterii deciziei de
solu]ionare a contesta]iei prin care se
pronun]= desfiin]area deciziei de im-
punere [i refacerea inspec]iei, este
posibil ca pentru unele crean]e fiscale
ce au f=cut obiectul deciziei de im-
punere s= se fi împlinit prescrip]ia
dreptului organului fiscal de a stabili
crean]e fiscale, s-a prev=zut [i c= refa-
ce rea inspec]iei [i emiterea noii decizii
de impunere este posibil= chiar dac=

pentru perioadele [i crean]ele fiscale
vizate de refacere s-a anulat rezerva
verific=rii ulterioare, în principal ca ur-
mare a prescrip]iei. 
Nu în ultimul rând, se impune a pre-
ciza [i faptul c= în procedura refacerii
inspec]iei contribuabilul beneficiaz=
de un drept foarte important: prin
refacere nu se poate crea o situa]ie mai
grea contribuabilului. Cu alte cuvinte,
în procedura de refacere nu se pot sta-
bili obliga]ii fiscale suplimentare fa]=
de cele stabilite urmare inspec]iei fis-
cale ce face obiectul refacerii.
În ceea ce prive[te actul procedural
prin care contribuabilul este notificat
despre refacerea inspec]iei, acesta va fi
un aviz de inspec]ie fiscal=. De data
aceasta, comunicarea avizului de in-
spec]ie fiscal= constând în refacerea in-
spec]iei este prev=zut expres de
legiuitor în cadrul art. 122 din Codul de
procedur= fiscal= referitor la regimul
avizului de inspec]ie fiscal=, mai precis
la alin. (4) care prevede c= unul din
cazurile în care avizul se comunic= la
începerea inspec]iei este „în cazul
refacerii inspec]iei fiscale ca urmare a
unei decizii de solu]ionare a
contesta]iei“.
Aceast= reglementare a avut în vedere
faptul ca înc= de la primirea deciziei de
solu]ionare a contesta]iei prin care s-a
pronun]at solu]ia desfiin]=rii, con-
tribuabilul ia cuno[tin]= cu privire la
refacerea, în cazul s=u, a inspec]iei 
fiscale.

CCOONNCCLLUUZZIIII
Analiza de fa]= asupra celor trei
institu]ii juridice ce formeaz= sistemul
excep]iilor de la principiul unicit=]ii
inspec]iei fiscale relev= clar c= în
oricare dintre acestea se deruleaz= o
nou= inspec]ie fiscal= pentru impozite
sau taxe supuse anterior unei astfel de
proceduri, nefiind vorba de vreo
continuare a inspec]iei derulat=
anterior. Aceasta cu atât mai mult cu
cât nu exist= nicio garan]ie c= noua
echip= de inspec]ie fiscal= va fi
aceea[i cu cea care a efectuat [i
inspec]ia anterioar=, noua echip=
nefiind obligat= s= valorifice
constat=rile inspec]iei anterioare. De
precizat c= în cazul refacerii,
legiuitorul a prev=zut expres c=
aceasta se realizeaz= de o alt= echip=
de inspec]ie decât cea care a încheiat
actul desfiin]at.

legisla]ie
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S
ubiect foarte sensibil [i din ce în
ce mai fierbinte, împrumuturile
între societ=]ile afiliate au
constituit dintotdeauna un

subiect de discu]ie în rândurile
consultan]ilor fiscali, dar [i ale
antreprenorilor.
Dac= e s= începem cu o defini]ie a
termenului de împrumut, acesta
reprezint= „faptul de a da sau a lua
bani pe datorie, în anumite condi]ii“ 11.
A[a cum se [tie, acordarea de
împrumuturi în afara creditului bancar
între persoane fizice [i juridice,
inclusiv de la asociat c=tre societate,
este posibil= [i are ca temei prevederile
art. 2158 din Codul Civil, fiind precizat
la alin. (2) al acestui articol faptul c=
atunci când o persoan= acord= un
împrumut f=r= a o face cu titlu
profesional, acesteia nu îi sunt
aplicabile dispozi]iile legale privind
institu]iile de credit [i institu]iile
financiare nebancare.
Dar ce înseamn= „cu titlu profesional“?
Conform prevederilor Legii nr. 93/2009
privind institu]iile financiare
nebancare, activit=]i de creditare cu
titlu profesional sunt acele activit=]i
care reprezint= o activitate de sine
st=t=toare [i orientat= spre ob]inerea de
venituri cu caracter regulat [i care sunt
supuse supravegherii de c=tre structuri
interne specializate în domeniul
credit=rii care gestioneaz= [i analizeaz=
aceste activit=]i în mod distinct.
Având în vedere cele expuse mai sus,
putem lesne deduce c= acordarea de

împrumuturi între societ=]ile afiliate,
f=r= ca aceast= activitate s= constituie
„per se“ una din activit=]ile de baz= ale
împrumut=torului, care s=-i genereze o
parte însemnat= de venituri, nu poate
fi caracterizat= ca fiind o activitate de
creditare efectuat= cu titlu profesional,
fiind astfel permis=. 
Cu toate acestea, trebuie s= avem în
vedere faptul c= societ=]ile comerciale
sunt prin natura lor constituite s=
desf=[oare activit=]i cu scop lucrativ,
respectiv menirea lor este s= ob]in=
venituri impozabile. În acest sens,
consider c= este important ca
eventualele împrumuturi acordate de o

societate s= fie purt=toare de dobând=.
Dar, astfel ajungem la o alt= prevedere
legal= conform c=reia o societate poate
s= desf=[oare doar activit=]i pentru
care este autorizat=. Astfel, pentru a
putea acorda împrumuturi, o societate
trebuie s= aib= cuprins în obiectul de
activitate [i autorizat în mod
corespunz=tor codul CAEN 6492 – alte
activit=]i de creditare.
Odat= ce am stabilit c= societ=]ile, mai
ales cele afiliate, pot s=-[i acorde
reciproc împrumuturi, cu dobând=,
este important de [tiut la ce nivel poate
fi stabilit= aceast= dobând=. Astfel, în
prezent, Codul fiscal prevede ca fiind

Împrumuturile între
societ=]i afiliate
Cristina SS++UULLEESSCCUU,,
Transfer Pricing Manager, PKF Finconta

AAbbssttrraacctt::  Articolul abordeaz= aspecte referitoare la acordarea de împrumuturi
între persoane afiliate [i la tratamentul fiscal al dobânzilor.

CCuuvviinnttee  cchheeiiee::  \mprumut, creditare, titlu profesional, dobând=, pre] de pia]=,
deductibilitate, nereziden]i, costul excedentar al îndator=rii.

1 https://dexonline.ro/defini]ie/%C3%AEmprumut
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deductibil= cheltuiala cu dobânda
aferent= creditelor în lei la nivelul ratei
dobânzii de politic= monetar= a B=ncii
Na]ionale a României (BNR), iar pentru
creditele în valut=, deductibilitate este
limitat= la o rat= anual= a dobânzii de
4%.
Lucrurile par a fi simple pân= acum,
nu-i a[a? Dar nu este atât de simplu
când vorbim de împrumuturi între
persoane afiliate. S= nu uit=m c= dac=
împrumut=torul este o persoan=
juridic= nerezident=, trebuie s= avem
în vedere [i impozitul pe nereziden]i [i,
mai mult decât atât, pre]ul de pia]=.
Astfel, în conformitate cu prevederile
celor mai multe dintre conven]iile de
evitare a dublei impuneri, prevederile
acestora nu se aplic= decât acelei p=r]i
de dobând= pl=tit= care respect=
principiul pre]ului de pia]=. A[adar,
atunci când analiz=m împrumuturile
purt=toare de dobând= primite de
persoane juridice române de la
persoane juridice nerezidente afiliate,
trebuie s= avem în vedere mai multe
aspecte: limita de deductibilitate,
pre]ul pie]ei [i impozitul pe
nereziden]i. 
Pentru o mai bun= în]elegere, o s=
exemplific cele de mai sus. 
O persoan= juridic= român= prime[te
un împrumut în sum= de 1.000.000
euro de la o persoan= juridic= afiliat=,
rezident= în Germania, cu o rat= a
dobânzii de 5% p.a. În scopul acestui
exemplu, vom considera c= pre]ul
pie]ei este situat la nivelul de 4,5% p.a.
La sfâr[itul anului, persoana juridic=
român= se va reg=si în urm=toarea
situa]ie:
� Cheltuial= cu dobânda – 50.000 euro;
� Cheltuial= deductibil=, conform Cod
fiscal – 40.000 euro;
� Impozit pe veniturile ob]inute de
nereziden]i – 2.150 euro = 1.350
euro� 800 euro
Unde:
� 1.350 euro = 1.000.000 euro x 4,5% x
3% 22

� 800 euro = 1.000.000 euro x (5%-
4,5%) x 16%

Principiile exemplificate mai sus nu au
aplicabilitate dac=, întreprinderile sunt
întreprinderi asociate în sensul
defini]iei din Codul fiscal (art. 255 –
259) [i respect= regulile instituite de

acelea[i articole. Astfel, dac= suntem în
situa]ia unor întreprinderi asociate [i
sunt respectate men]iunile prev=zute
în Codul fiscal la articolele amintite
mai sus, plata de dobânzi din Rom`nia
este scutit= de impozit. Cu toate
acestea, Codul fiscal a preluat, de
asemenea, prevederea din conven]iile
de evitare a dublei impuneri, conform
c=reia, scutirea se aplic= doar acelei
p=r]i de dobând= pl=tit= care se
situeaz= la nivelul pre]ului de pia]=.
Astfel, conform exemplului de mai sus,
dac= cele dou= persoane juridice sunt
întreprinderi asociate [i sunt
îndeplinite condi]iile prev=zute de
codul fiscal, impozitul pe veniturile
ob]inute de nereziden]i ar fi în sum= de
doar 800 euro.
Pentru a putea stabili în mod corect
tratamentul fiscal aplicabil unei pl=]i
de dobânzi c=tre o întreprindere
nerezident=, este important s= se fac= o
deosebire clar=, în primul rând între
defini]ia persoanei afiliate [i cea a
întreprinderii sau societ=]ii asociate.
Dac= atunci când vorbim de societ=]i
asociate vorbim doar de de]inere
minim= direct= de 25%, când ne
referim la societ=]i afiliate, avem în
vedere atât de]inerea direct=, dar [i
indirect= de minim 25%, cât [i
drepturile de vot sau controlul.
Un aspect deosebit de important este
acela c= nu putem vorbi de aplicarea
prevederilor conven]iei de evitare a
dublei impuneri sau de scutiri la plata
impozitului pe venituri ob]inute de
nereziden]i, decât în cazul în care
societatea pl=titoare a dobânzii se afl=
în posesia certificatului de reziden]=
fiscal= al beneficiarului pl=]ii, valabil la
data efectu=rii acesteia.
{i dac= toate cele de mai sus par a fi
complicate, a[ vrea s= aduc în aten]ia
dumneavoastr= câteva prevederi
legislative europene noi, care vin cu
complet=ri [i modific=ri de substan]=
în ceea ce prive[te plata de dobânzi
între întreprinderi asociate. Este vorba
de Directiva (UE) 2016/1164 a
Consiliului European din 12 iulie 2016
de stabilire a normelor împotriva
practicilor de evitare a obliga]iilor
fiscale care au inciden]= direct= asupra
func]ion=rii pie]ei interne, cunoscut=
sub numele de ATAD (Anti Tax
Avoidance Directive). Statele membre

au obligativitatea aplic=rii acestei
Directive începând cu data de 1
ianuarie 2019.
Aceast= Directiv= a ap=rut ca o
necesitate în cadrul planului de m=suri
împotriva erod=rii bazei de impozitare
[i a distribuirii profiturilor (BEPS).
O s= încerc s= surprind în cele ce
urmeaz= câteva dintre cele mai
importante modific=ri pe care
Directiva 2016/1164 le aduce în
domeniul pl=]ilor de dobânzi între
societ=]ile asociate.
În primul rând, Directiva vine cu o
completare a defini]iei actuale din
Codul fiscal a societ=]ilor asociate, în
sensul l=rgirii acestei no]iuni, inclusiv
pentru cazurile de de]inere indirect=
de minim 25% a capitalului sau a
drepturilor de vot.
O alt= modificare important= o
reprezint= stabilirea unei limite a
deductibilit=]ii dobânzii, \n func]ie de
câ[tigurile contribuabilului înainte de
dobânzi, impozite, depreciere [i
amortizare (EBITDA). Mai mult decât
atât, nu se mai vorbe[te de
deductibilitatea cheltuielii cu dobânda,
ci de deductibilitatea costurilor
excedentare ale îndator=rii. Acestea
sunt definite ca fiind „suma cu care
costurile deductibile ale îndator=rii
unui contribuabil dep=[esc veniturile
impozabile din dobânzi [i alte venituri
impozabile echivalente din punct de
vedere economic pe care le prime[te
contribuabilul în conformitate cu
dreptul intern.“
Conform prevederilor Directivei
2016/1164, costurile excedentare ale
îndator=rii sunt deductibile în
perioada fiscal= în care sunt suportate,
în limita a 30% din EBITDA.
Ca orice alt= prevedere legislativ=,
bineîn]eles c= [i aceast= Directiv=
prevede [i derog=ri, dar în acela[i timp
ofer= posibilitatea statelor membre s=
adapteze diverse prevederi în func]ie
de necesit=]ile interne ale fiec=reia.
În concluzie, având în vedere faptul c=
Directiva va fi implementat= doar
începând cu data de 1 ianuarie 2019,
pentru moment trebuie s= ne
rezum=m la prevederile Codului fiscal
[i ale Directivei 2011/96/UE privind
Regimul fiscal comun pentru
societ=]ile-mam= [i filialele acestora
din state membre.



septembrie-octombrie 2016 CONSULTANT FISCAL  1111

legisla]ie

D
e[i disponibil de la data de 1
iulie 2016, noul formular 394
aprobat prin Ordinul nr.
3.769/2015 privind declararea

livr=rilor/prest=rilor [i achizi]iilor
efectuate pe teritoriul na]ional de
persoanele înregistrate în scopuri de TVA
înc= reprezint= o provocare pentru
majoritatea contribuabililor.
Completarea integral= a acestui formular
începând cu 1 octombrie 2016 prin
declararea tuturor opera]iunilor
efectuate pe teritoriul na]ional
pozi]ioneaz= contribuabilul într-o
situa]ie deloc confortabil=, adaptarea la
cerin]ele ANAF mobilizând o serie de
resurse ce ar trebui alocate cât mai
eficient. Astfel, de[i modific=rile aduse
formularului 394 au vizat, printre altele,
prevenirea [i combaterea evaziunii
fiscale, îmbun=t=]irea conform=rii
voluntare a contribuabililor, precum [i
cre[terea eficien]ei colect=rii,
complexitatea informa]iilor solicitate
prin intermediul formularului 394 atrage
dup= sine [i necesitatea unor norme
clare care s= sprijine contribuabilul [i s=
faciliteze completarea declara]iei. 
Prin urmare, dorim s= punct=m în cadrul
acestui articol principalele aspecte de
interes legate de completarea noului
formular 394, prezentarea unor exemple
practice care s= sprijine în]elegerea
aplic=rii prevederilor noului formular,
precum [i detalierea aspectelor de form=
ale declara]iei informative 394. 

AASSPPEECCTTEE  GGEENNEERRAALLEE
În primul rând, dorim s= men]ion=m
faptul c= declara]ia informativ= 394 se
completeaz= [i se depune de c=tre
persoanele înregistrate în scopuri de
TVA în România, care aplic= fie
sistemul normal de TVA, fie sistemul de
TVA la încasare [i care efectueaz= pe
teritoriul na]ional urm=toarele tipuri
de opera]iuni:
� Livr=ri de bunuri/ prest=ri de servicii
taxabile în România pentru care
persoana obligat= la plata taxei este
furnizorul/ prestatorul conform art.
307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau
beneficiarul conform art. 331 din
Codul fiscal;
� Achizi]ii de bunuri sau servicii
taxabile pentru care locul livr=rii/
prest=rii este în România conform art.
275, respectiv art. 278 din Codul fiscal,
inclusiv achizi]iile pentru care
beneficiarul este obligat la plata TVA
conform art. 307 alin. (2), (3), (5) [i (6)
[i art. 331 din Codul fiscal, indiferent
de data la care intervine exigibilitatea
taxei.
Declara]ia trebuie s= cuprind=, în cazul
livr=rilor de bunuri/ prest=rilor de
servicii, toate facturile emise în
perioada de raportare, inclusiv cele
emise pentru avansuri sau cele care au
înscrise men]iunile taxare invers= sau
TVA la încasare. 
Din perspectiva achizi]iilor, regula este
pu]in diferit= – sunt cuprinse în

formularul 394 toate facturile primite
în perioada de raportare, inclusiv cele
care au înscris= men]iunea taxare
invers= sau TVA la încasare, precum [i
borderourile de achizi]ii de bunuri,
filele din carnetele de comercializare a
produselor din sectorul agricol, dar [i
contracte încheiate cu persoane fizice
[i/sau alte documente. În plus, se
înscriu în declara]ie [i valoarea total= a
facturilor simplificate, a bonurilor care
îndeplinesc condi]iile unei facturi
simplificate [i care au înscris codul de
înregistrare în scopuri de TVA al
beneficiarului, precum [i încas=rile
efectuate prin intermediul caselor de
marcat. 
Dac= anterior formularul 394 avea
acela[i termen de depunere ca [i
decontul de tax=, conform noilor
prevederi, ANAF a prelungit termenul
de depunere al formularului 394 pân=
în data de 30 inclusiv a lunii urm=toare
încheierii perioadei de raportare
declarate pentru depunerea decontului
(în cazul lunii ianuarie declara]ia se va
depune pân= la data de 28, respectiv 29
februarie). Declara]ia se depune, de
asemenea, [i în situa]ia în care nu au
fost realizate opera]iuni de natura celor
care fac obiectul declara]iei.
SSpprree  eexxeemmpplluu,,  ddaacc==  oo  ssoocciieettaattee
eeffeeccttuueeaazz==  ddooaarr  aacchhiizzii]]iiii
iinnttrraaccoommuunniittaarree  ddee  bbuunnuurrii  îînn  lluunnaa
ooccttoommbbrriiee  22001166  ppeennttrruu  ccaarree  eexxiisstt==
oobblliiggaa]]iiaa  ddeeccllaarr==rriiii  îînn  ffoorrmmuullaarruull  339900,,

Noul formular 394 – marea
provocare a finalului de an
în fiscalitatea româneasc=
Cristian RR++DDUULLEESSCCUU,,  
Partner, Taxhouse
Nicoleta GGRRIIGGOORREE,,  
Experienced Associate, Taxhouse

AAbbssttrraacctt:: Prezentul articol abordeaz= principalele nout=]i aduse declara]iei
informative privind livr=rile/ prest=rile [i achizi]iile efectuate pe teritoriul
na]ional (Formularul 394), atât din perspectiva prevederilor legislative, cât [i
dintr-o perspectiv= practic=, prin prezentarea unei serii de exemple aplicative. 

CCuuvviinnttee  cchheeiiee:: formularul 394, TVA la încasare, cartu[, persoane neînregistrate în
scopuri de TVA, plaj= de facturi, bonuri fiscale.
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aattuunnccii  îînn  ccaaddrruull  ffoorrmmuullaarruulluuii  339944  ssee  vvaa
bbiiffaa  mmeenn]]iiuunneeaa  ccoonnffoorrmm  cc==rreeiiaa  nnuu  aauu
ffoosstt  ddeessff==[[uurraattee  ooppeerraa]]iiuunnii  îînn  ccaaddrruull
ppeerriiooaaddeeii  ddee  rraappoorrttaarree..  DDee[[ii  aacchhiizzii]]iiaa
iinnttrraaccoommuunniittaarr==  ddee  bbuunnuurrii  eessttee
ttaaxxaabbiill==  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree  aall  TTVVAA,,  nnuu
ffaaccee  oobbiieeccttuull  ddeeccllaarr==rriiii  îînn  ffoorrmmuullaarruull
339944,,  ccii  îînn  ddeeccllaarraa]]iiaa  rreeccaappiittuullaattiivv== 339900..
Prin urmare, de re]inut este c=
achizi]iile intracomunitare de bunuri [i
servicii pentru care exist=
obligativitatea înscrierii în declara]ia
390, importurile [i exporturile nu sunt
considerate opera]iuni efectuate pe
teritoriul na]ional [i nu fac obiectul
declar=rii în 394. 
A[a cum am precizat mai sus, în cazul
achizi]iilor de bunuri, exist= obliga]ia
declar=rii facturilor primite în perioada
de raportare. Conform Ghidului de
completare a declara]iei informative
394 publicat de ANAF, prin data primirii
unui document se în]elege data
înregistr=rii documentului în eviden]a
financiar-contabil=, respectiv în jurnalul
de cump=r=ri [i în decontul de TVA. 
De asemenea, în cazul în care dup=
depunerea declara]iei persoana
impozabil= constat= existen]a unor
omisiuni/ erori în datele declarate,
aceasta trebuie s= depun= o nou=
declara]ie corect completat= cu
opera]iunile care necesit= modificare
[i/sau opera]iunile care nu au fost
declarate, declara]ie care înlocuie[te
declara]ia informativ= depus= ini]ial. 

SSTTRRUUCCTTUURRAA  FFOORRMMUULLAARRUULLUUII
A. Date de identificare ale persoanei
înregistrate în scopuri de TVA 
B. Date de identificare ale
reprezentantului fiscal/ legal/
împuternicitului 
C. Rezumatul declara]iei privind
opera]iunile desf=[urate cu persoane
impozabile înregistrate în scopuri de TVA
\n România 
D. Rezumatul declara]iei privind
opera]iuni desf=[urate cu persoane
neînregistrate în scopuri de TVA 
E. Rezumatul declara]iei privind
opera]iunile desf=[urate cu persoane
impozabile nestabilite în România care
sunt stabilite în alt stat membru,
neînregistrate [i care nu sunt obligate s=
se înregistreze în scopuri de TVA în
România 
F. Rezumatul declara]iei privind
opera]iunile desf=[urate cu persoane
impozabile neînregistrate [i care nu sunt

obligate s= se înregistreze în scopuri de
TVA în România, nestabilite pe teritoriul
Uniunii Europene 
G. Rezumatul declara]iei privind
încas=rile realizate din opera]iuni
efectuate prin intermediul aparatelor de
marcat electronice fiscale, precum [i din
activit=]i exceptate, conform prevederilor
Ordonan]ei de urgen]= a Guvernului nr.
28/1999 privind obliga]ia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat=, cu
modific=rile [i complet=rile ulterioare.

DDEETTAALLIIEERREEAA  IINNFFOORRMMAA}}IIIILLOORR  
CCEE  UURRMMEEAAZZ++  AA  FFII  IINNCCLLUUSSEE  ÎÎNN
DDEECCLLAARRAA}}IIEE
CCAARRTTUU{{UULL  CC
F=r= a insista asupra primelor dou=
cartu[e, A [i B, în cadrul c=rora vor fi
specificate datele de indentificare ale
persoanei înregistrate în scopuri de TVA
[i ale reprezentantului fiscal/ legal/
împuternicit (dup= caz) ale persoanei
pentru care se depune declara]ia,
preciz=m c= în cadrul cartu[ului C vor fi
declarate toate opera]iunile efectuate
cu persoane impozabile înregistrate în
scopuri de TVA în România, dup= cum
urmeaz=: 
� Livr=ri de bunuri/ prest=ri de servicii
efectuate atât de persoanele care aplic=
sistemul normal de TVA, cât [i de cele
care utilizeaz= sistemul de TVA la
încasare, inclusiv cele care aplic=
sistemul normal de TVA pentru
opera]iunile derulate în regim special
pentru agen]iile de turism, pentru
bunurile second-hand, opere de art=,
obiecte de colec]ie [i antichit=]i; 
� Livr=ri de bunuri/ prest=ri de servicii
pentru care se aplic= taxarea invers=
conform art. 331 din Codul fiscal;
� Achizi]ii de bunuri [i servicii taxabile
efectuate de la persoane impozabile
care aplic= fie sistemul normal de TVA,
fie sistemul de TVA la încasare, inclusiv
cele care aplic= sistemul normal de TVA
pentru opera]iunile derulate în regim
special pentru agen]iile de turism,
pentru bunurile second-hand, opere de
art=, obiecte de colec]ie [i antichit=]i;
� Achizi]ii de bunuri [i servicii pentru
care se aplic= taxarea invers= conform
art. 331 din Codul fiscal.

Atragem aten]ia asupra urm=toarelor
situa]ii:
�Dac= sunt efectuate achizi]ii de
bunuri/ servicii de la un furnizor care

aplic= sistemul de TVA la încasare [i
facturile aferente sunt achitate în
aceea[i perioad= de raportare,
opera]iunea va fi declarat= atât la
cartu[ul C (tip opera]iune „AÎ“), cât [i
la cartu[ul I, pct. 4.1., mai pu]in pentru
sumele pl=tite înainte de emiterea
facturii sau în aceea[i zi cu emiterea
facturii;
�Dac= sunt efectuate achizi]ii de
bunuri pentru care se aplic= m=surile
de simplificare prev=zute de Codul
fiscal de la o persoan= impozabil= care
aplic= sistemul de TVA la încasare,
atunci aceast= opera]iune va fi
declarat= ca [i achizi]ie de bunuri
pentru care se aplic= taxarea invers=
(tip opera]iune „C“);
�Dac= sunt efectuate achizi]ii de
bunuri second-hand de la o persoan=
impozabil= care aplic= sistemul de TVA
la încasare, aceast= opera]iune va fi
înscris= ca opera]iune de tip „AS“
pentru care se aplic= regimul special
pentru bunuri second-hand;

CCAARRTTUU{{UULL  DD
Unul din elementele de noutate aduse
de noile prevederi ale declara]iei
informative 394 îl reprezint= declararea
opera]iunilor cu persoane
neînregistrate în scopuri de TVA. 

Astfel, în cadrul cartu[ului D se vor
declara facturile emise/ primite de la
urm=toarele categorii de persoane:
� Persoane fizice române/ str=ine;
� Persoane juridice române/ str=ine
neînregistrate în scopuri de TVA [i care
nu se declar= în cartu[ele E-F. 
Referitor la achizi]iile de bunuri [i
servicii efectuate de la persoane fizice,
exist= obliga]ia declar=rii naturii
bunurilor/ serviciilor achizi]ionate,
respectiv încadrarea acestora în una
din urm=toarele categorii: cereale [i
plante tehnice, de[euri feroase [i
neferoase, mas= lemnoas=, terenuri,
cl=diri, alte bunuri [i servicii. De
asemenea, trebuie declarate
documentele ce au stat la baza acestor
opera]iuni, precum borderourile de
achizi]ii de bunuri, filele din carnetele
de comercializare a produselor din
sectorul agricol, contracte încheiate cu
persoane fizice [i/sau alte documente.
SSpprree  eexxeemmpplluu,,  aacchhiizzii]]iiaa  uunnuuii  tteerreenn  ddee  llaa
oo  ppeerrssooaann==  ffiizziicc==  ppeennttrruu  ccaarree  aa  ffoosstt
îînncchheeiiaatt  uunn  ccoonnttrraacctt  ddee  vvâânnzzaarree--
ccuummpp==rraarree  vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  ddeeccllaarr==rriiii
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îînn  ffoorrmmuullaarruull  339944  ((ttiipp  ooppeerraa]]iiuunnee  „„NN““  [[ii
sseelleeccttaarree  nnaattuurr==  bbuunnuurrii  „„TTeerreennuurrii““))..
DDee  aasseemmeenneeaa,,  ppuutteemm  iinncclluuddee  îînn
ccaarrttuu[[uull  DD,,  ccoonnttrraavvaallooaarreeaa  uunnoorr  sseerrvviicciiii
pprreessttaattee  ddee  iinnssttiittuu]]iiii  aallee  ssttaattuulluuii  ((ee..gg..
RReeggiissttrruull  CCoommeerr]]uulluuii)),,  aacceesstteeaa  nneeffiiiinndd
îînnrreeggiissttrraattee  îînn  ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  ((ttiipp
ooppeerraa]]iiuunnee  „„NN““))..  
În cazul livr=rilor efectuate c=tre
persoane fizice pentru care au fost
emise facturi, situa]ia este aparent mai
u[or de gestionat. În perioada 1
octombrie 2016 – 31 decembrie 2016,
vor fi cuprinse în lista de detaliu numai
facturile emise cu valoare individual=

mai mare de 10.000 lei, în caz contrar
se vor prezenta cumulat urm=toarele:
� num=rul total al facturilor emise,
valoarea total= a bazei impozabile [i a
TVA aferent=, defalcate pe cote de TVA,
în cazul livr=rilor de bunuri/ prest=rilor
de servicii;
� num=rul total al facturilor emise [i
valoarea acestora cu TVA inclus= în
cazul persoanelor impozabile care
aplic= regimurile speciale, a[a cum au
fost prezentate anterior. 

Începând cu 1 ianuarie 2017, vor fi
cuprinse în lista de detaliu toate

facturile emise c=tre persoane fizice,
indiferent de valoarea acestora. Astfel,
în lista de detaliu sunt solicitate
informa]ii referitoare la CNP/ NIF/
Adres= furnizor/ beneficiar. Re]inem c=
nu este obligatorie completarea CNP/
NIF decât în situa]ia în care persoana
impozabil= îl colecteaz= de la persoana
fizic= din facturi, contracte. Altfel, în
lipsa acestuia, pot fi declarate numele,
prenumele [i adresa persoanei fizice. 

CCAARRTTUU{{UULL  EE
Cel mai important aspect de urm=rit în
cadrul cartu[ului E este declararea
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opera]iunilor desf=[urate cu persoane
impozabile nestabilite în România care
sunt stabilite în alt stat membru,
neînregistrate [i care nu sunt obligate
s= se înregistreze în scopuri de TVA în
România, care nu au fost înscrise în
declara]ia recapitulativ= privind
livr=rile/ achizi]iile/ prest=rile
intracomunitare (formular 390).
EExxeemmpplluull  nnrr..  11  
SSoocciieettaatteeaa  AA,,  ppeerrssooaann==  iimmppoozzaabbiill== îînn
IIttaalliiaa,,  nneessttaabbiilliitt==//  nneeîînnrreeggiissttrraatt== îînn
ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn  RRoommâânniiaa  eeffeeccttuueeaazz==
oo  lliivvrraarree  ccuu  iinnssttaallaarree  aa  uunnuuii  uuttiillaajj  cc==ttrree
BB,,  ssoocciieettaattee  ddiinn  RRoommâânniiaa,,  îînnrreeggiissttrraatt==
îînn  ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn  RRoommâânniiaa..  ÎÎnn  aacceesstt
ccaazz,,  llooccuull  lliivvrr==rriiii  eessttee  RRoommâânniiaa,,  llooccuull
uunnddee  bbuunnuurriillee  aauu  ffoosstt  iinnssttaallaattee  [[ii
aassaammbbllaattee  ddee  cc==ttrree  ffuurrnniizzoorruull  ddiinn  IIttaalliiaa,,
ddaattoorrâânndduu--ssee  aassttffeell  TTVVAA  rroommâânneesscc  [[ii  BB
ffiiiinndd  ppeerrssooaannaa  oobblliiggaatt==  llaa  ppllaattaa  TTVVAA
ppeennttrruu  aacceeaasstt==  ooppeerraa]]iiuunnee..  AAvvâânndd  îînn
vveeddeerree  cceellee  ddee  mmaaii  ssuuss,,  ssoocciieettaatteeaa  BB  vvaa
ddeeccllaarraa  aacceeaasstt==  ooppeerraa]]iiuunnee  îînn  ccaaddrruull
ffoorrmmuullaarruulluuii  339944  llaa  ccaarrttuu[[uull  EE..  

EExxeemmpplluull  nnrr..  22  
PPeerrssooaannaa  iimmppoozzaabbiill==  AA,,  îînnrreeggiissttrraatt== îînn
ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn  FFrraann]]aa,, nneessttaabbiilliitt==//
nneeîînnrreeggiissttrraatt== îînn  ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn
RRoommâânniiaa,,  oorrggaanniizzeeaazz==  oo  ccoonnffeerriinn]]== îînn
RRoommâânniiaa,,  uurrmmâânndd  ccaa  ssoocciieettaatteeaa  BB,,
îînnrreeggiissttrraatt== îînn  ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn
RRoommâânniiaa,,  ss==  ppaarrttiicciippee  llaa  aacceeaasstt==
ccoonnffeerriinn]]==..  AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc==
ssoocciieettaatteeaa  AA nnuu  eessttee  îînnrreeggiissttrraatt== îînn
ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn  RRoommâânniiaa  [[ii  îînnttrruuccââtt
llooccuull  pprreesstt==rriiii  sseerrvviicciiiilloorr  eessttee
ccoonnssiiddeerraatt  aa  ffii  RRoommâânniiaa  îînn
ccoonnffoorrmmiittaattee  ccuu  aarrtt..  227788  aalliinn..  ((66))  lliitt..  bb))
ddiinn  CCoodduull  ffiissccaall,,  bbeenneeffiicciiaarruull
((ssoocciieettaatteeaa  BB))  vvaa  ffii  oobblliiggaatt  llaa  ppllaattaa  ttaaxxeeii
ppeennttrruu  aacceeaasstt==  ooppeerraa]]iiuunnee..  AAssttffeell,,
ssoocciieettaatteeaa  BB  vvaa  ffii  oobblliiggaatt==  ss==  iinncclluudd==
aacceeaasstt==  ooppeerraa]]iiuunnee  îînn  ffoorrmmuullaarruull  339944  llaa
ccaarrttuu[[uull  EE..  

CCAARRTTUU{{UULL  FF
Similar tranzac]iilor declarate în cadrul
cartu[ului E, cartu[ul F va cuprinde
toate opera]iunile taxabile desf=[urate
cu persoane impozabile neînregistrate
[i care nu sunt obligate s= se
înregistreze în scopuri de TVA în
România, nestabilite pe teritoriul
Uniunii Europene pentru care locul
livr=rii/ prest=rii este în România sau,
în cazul achizi]iilor de bunuri/ servicii,
beneficiarul este obligat la plata taxei.
Nu vor fi declarate opera]iunile de

export [i import de bunuri (inclusiv în
cazul persoanei impozabile pentru
care s-a acordat certificat de amânare
de la plata în vam= a TVA) [i nici
opera]iunile care se înscriu în
declara]ia recapitulativ= privind
livr=rile/ achizi]iile intracomunitare
(formular 390).
EExxeemmpplluull  nnrr..  11
AAcchhiizzii]]iiaa  uunnoorr  sseerrvviicciiii  ddee  ccoonnssuullttaann]]== [[ii
mmaannaaggeemmeenntt  ddee  cc==ttrree  oo  ppeerrssooaann==
iimmppoozzaabbiill==  rroommâânn==  ddee  llaa  oo  ppeerrssooaann==
iimmppoozzaabbiill==  ddiinn  SSUUAA,, nneessttaabbiilliitt==//
nneeîînnrreeggiissttrraatt== îînn  RRoommâânniiaa  îînn  ssccooppuurrii
ddee  TTVVAA,, vvaa  ffaaccee  oobbiieeccttuull  ddeeccllaarr==rriiii  îînn
ccaaddrruull  ccaarrttuu[[uulluuii  FF  îînnttrruuccââtt  llooccuull
pprreesstt==rriiii  sseerrvviicciiiilloorr  eessttee  îînn  RRoommâânniiaa
ccoonnffoorrmm  aarrtt..  227788  aalliinn..  ((22))  ddiinn  CCoodduull
ffiissccaall,,  iiaarr  ppeerrssooaannaa  oobblliiggaatt==  llaa  ppllaattaa
ttaaxxeeii  eessttee  bbeenneeffiicciiaarruull  ccoonnffoorrmm  aarrtt..  330077
aalliinn..  ((22))  ddiinn  CCoodduull  ffiissccaall..  
EExxeemmpplluull  nnrr..  22  
SSoocciieettaatteeaa  AA,,  oo  ccoommppaanniiee  ddiinn
RReeppuubblliiccaa  MMoollddoovvaa,,  nneessttaabbiilliitt== [[ii
nneeîînnrreeggiissttrraatt== îînn  ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn
RRoommâânniiaa,,  eeffeeccttuueeaazz==  lluuccrr==rrii  ddee
ccoonnssttrruucc]]iiii--mmoonnttaajj  ((ee..gg..  ccoonnssttrruuiiee[[ttee  oo
ccll==ddiirree  ddee  bbiirroouurrii))  îînn  RRoommâânniiaa,,  ppeennttrruu
BB,,  oo  ccoommppaanniiee  ssttaabbiilliitt== îînn  RRoommâânniiaa  [[ii
îînnrreeggiissttrraatt== îînn  ssccooppuurrii  ddee  TTVVAA  îînn
RRoommâânniiaa..  AAvvâânndd  îînn  vveeddeerree  cc==  lluuccrr==rriillee
ddee  ccoonnssttrruucc]]iiii--mmoonnttaajj  rreepprreezziinntt==
sseerrvviicciiii  lleeggaattee  ddee  bbuunnuurrii  iimmoobbiillee
ppeennttrruu  ccaarree  llooccuull  pprreesstt==rriiii  eessttee
ccoonnssiiddeerraatt  aa  ffii  îînn  RRoommâânniiaa,,  ssoocciieettaatteeaa  BB
vvaa  ddeeccllaarraa  aacceessttee  sseerrvviicciiii  îînn  ccaaddrruull
ffoorrmmuullaarruulluuii  339944  llaa  ccaarrttuu[[uull  FF..  

Preciz=ri generale referitoare la
num=rul de facturi pentru cartu[ele C,
D, E [i F
Ca [i regul= general=, se va înscrie
num=rul total al documentelor înscrise
în formular pe fiecare tip de document
(e.g. factur=, borderou de achizi]ie, file
din carnetul de comercializare,
contracte încheiate cu persoane fizice,
etc.). Totu[i, pot fi identificate [i
urm=toarele cazuri particulare
referitoare la înscrierea „num=rului de
facturi“: 
� în cuprinsul unei facturi exist=
opera]iuni cu cote de TVA diferite – se
va înscrie valoarea 1 în dreptul
opera]iunii cu valoarea cea mai mare a
TVA;
� în cuprinsul unei facturi exist=
opera]iuni cu cote de TVA diferite [i, în
acela[i timp, valoarea TVA este egal= –
se va înscrie valoarea 1 în dreptul

opera]iunii cu cota de TVA cea mai
mare;
� în cuprinsul unei facturi emise
pentru opera]iuni pentru care se aplic=
taxarea invers= [i în care sunt cuprinse
mai multe bunuri/ servicii prev=zute la
cartu[ul C – se va înscrie valoarea 1 în
dreptul opera]iunii cu valoarea cea mai
mare a bazei impozabile;
� în cuprinsul unei facturi primite
pentru opera]iuni pentru care se aplic=
taxarea invers= [i în care sunt cuprinse
mai multe bunuri/ servicii prev=zute la
cartu[ul C – se va înscrie valoarea 1 în
dreptul opera]iunii cu valoarea cea mai
mare a TVA.
CCAARRTTUU{{UULL  GG
Acest cartu[ include informa]iile
referitoare la încas=rile realizate din
opera]iuni efectuate prin intermediul
aparatelor de marcat electronice
fiscale, precum [i din activit=]i
exceptate, a[a cum sunt prev=zute de
legisla]ia în vigoare. 
Astfel, se vor declara num=rul total al
bonurilor fiscale [i valoarea total= a
încas=rilor efectuate prin intermediul
aparatelor de marcat electronice
fiscale, inclusiv a încas=rilor prin
intermediul bonurilor fiscale care
îndeplinesc condi]iile unei facturi
simplificate, indiferent dac= au sau nu
înscris codul de TVA al beneficiarului.
De asemenea, se includ în acest cartu[
[i încas=rile din activit=]i exceptate de
la obliga]ia utiliz=rii aparatelor de
marcat electronice fiscale. 
Nu se vor include în acest cartu[
bonurile fiscale pentru care au fost
emise facturi în conformitate cu art.
319 din Codul fiscal în perioada de
raportare. În situa]ia în care bonul
fiscal [i factura se emit în perioade
fiscale diferite, acestea se vor declara
fiecare la momentul emiterii.
Un alt aspect important ce ar trebui
subliniat în acest context îl reprezint=
bonurile fiscale în care este reflectat=
contravaloarea unor taxe [i impozite.
Acestea vor fi declarate la opera]iunea
Î1 ca num=r total de bonuri întrucât în
cadrul rubricilor „Total încas=ri/baz=
impozabil=/TVA“ se declar= numai
opera]iunile taxabile din punct de
vedere al TVA. 

CCAARRTTUU{{UULL  HH
Acest cartu[ se completeaz= automat
în baza informa]iilor incluse în
cartu[ele C-F. 
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CCAARRTTUU{{UULL  II
Urm=toarele informa]ii sunt solicitate în
cadrul cartu[ului I:
11..  Informa]ii privind facturile
simplificate emise/ primite (informa]iile
privind facturile simplificate se vor
înscrie doar la cartu[ul I);
22..  Informa]ii privind plajele de facturi;
33..  Detalii privind sumele solicitate la
rambursare;
44..  Date privind pl=]ile efectuate c=tre o
persoan= impozabil= care aplic=
sistemul de TVA la încasare de c=tre o
persoan= impozabil= care aplic=
sistemul normal de TVA;
55..  Date privind facturile încasate sau
pl=tite de c=tre persoanele impozabile
care aplic= sistemul de TVA la încasare;
66..  Detalii referitoare la persoanele
impozabile care aplic= regimul special
pentru agen]iile de turism, pentru
bunurile second-hand, opere de art=,
obiecte de colec]ie [i antichit=]i;
77..  Indicarea valorii livr=rilor de bunuri/
prest=rilor de servicii, a TVA aferent=,
defalcat= pe cote în cazul în care
persoana impozabil= pentru care se
depune declara]ia a desf=[urat în
perioada de raportare activitate/
activit=]i definit=/ definite conform listei
disponibile pe portalul ANAF (list= ce
poate fi actualizat=).
Din informa]iile mai sus enun]ate, un
subiect ce presupune alocarea unui efort
suplimentar îl reprezint= alocarea
plajelor de facturi ce se realizeaz= anual,
prin decizie intern= scris= conform
prevederilor Ordinului nr. 2.634/2015
privind documentele financiar-
contabile. Din plaja de facturi alocat= la
începutul anului se va men]iona în
fiecare perioad= de raportare num=rul
de facturi emise, indicând dup= caz
facturile stornate, anulate, autofacturile
sau cele emise de persoana impozabil=
în calitate de beneficiar, în numele
furnizorilor, precum [i facturile emise în
perioada de raportare, de beneficiari sau
de ter]i în numele persoanei impozabile. 
Se exclud facturile alocate pentru
opera]iunile intracomunitare cu bunuri
[i servicii, import/ export de bunuri [i
opera]iuni neimpozabile în România.
De asemenea, informa]iile privind
autofacturarea nu vor fi declarate în alte
rubrici din declara]ie. 
De[i sunt solicitate atât seria, cât [i
num=rul facturilor alocate de c=tre
persoana impozabil= care face
declara]ia, nu exist= obliga]ia de a

numerota facturile folosind exclusiv
caractere alfanumerice. De asemenea,
exist= posibilitatea de a înscrie doar
num=rul de început al plajei alocate prin
decizia anual=. 

EExxeemmpplluull  nnrr..  11  
PPeerrssooaannaa  iimmppoozzaabbiill==  AA  aa  aallooccaatt  llaa
îînncceeppuuttuull  aannuulluuii  22001177  oo  ppllaajj==  ddee  ffaaccttuurrii
ddee  llaa  sseerriiaa  AA  nnrr..  11  llaa  sseerriiaa  AA  nnrr..  110000,,  ccee  vvaa
ffii  îînnssccrriiss==  llaa  ppcctt..  22..11..  ÎÎnn  lluunnaa  iiaannuurriiee
22001177  aa  eemmiiss  ffaaccttuurrii  ddee  llaa  sseerriiaa  AA  nnrr..  11  llaa
sseerriiaa  AA  nnrr..  3300,,  ddiinn  ccaarree::  
� FFaaccttuurraa  sseerriiaa  AA  nnrr..  1100  aa  ffoosstt  aannuullaatt==;;
� FFaaccttuurraa  sseerriiaa  AA  nnrr..  1122  aa  ffoosstt  ssttoorrnnaatt==;;  
� FFaaccttuurraa  sseerriiaa  AA  nnrr..  1177  aa  ffoosstt  uuttiilliizzaatt==
ppeennttrruu  eevviiddeenn]]iieerreeaa  uunnuuii  eexxppoorrtt..  
PPrriinn  uurrmmaarree,,  llaa  ppcctt..  22..22  NNuumm==rruull  ddee
ffaaccttuurrii  eemmiissee,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  rraappoorrttaarree,,
ddiinn  ppllaajjaa  ddee  ffaaccttuurrii  aallooccaattee,, ssee  vvoorr
ddeeccllaarraa  ffaaccttuurriillee  ddee  llaa  sseerriiaa  AA  nnrr..  11  llaa
sseerriiaa  AA  nnrr..  1166  [[ii  sseerriiaa  AA  nnrr..  1188  llaa  sseerriiaa  AA
nnrr..  3300,,  ddiinn  ccaarree  cceellee  ddoouu==  ffaaccttuurrii  ccaarree  aauu
ffoosstt  aannuullaattee  ((FFaaccttuurraa  sseerriiaa  AA  nnrr..  1100))  [[ii
ssttoorrnnaattee  ((FFaaccttuurraa  sseerriiaa  AA  nnrr..  1122))  vvoorr  ffii
eevviiddeenn]]iiaattee  sseeppaarraatt..  
PPrreessuuppuunnâânndd  cc== îînn  lluunnaa  ddeecceemmbbrriiee  22001177
aauu  rr==mmaass  ddooccuummeennttee  nneeuuttiilliizzaattee  ddiinn
ppllaajjaa  ddee  nnuummeerree  aallooccaatt==  llaa  îînncceeppuuttuull
aannuulluuii  ffiiiinndd  uuttiilliizzaattee  ffaaccttuurriillee  ddee  llaa  sseerriiaa
AA  nnrr..  8866  llaa  sseerriiaa  AA  nnrr..  9955,,  ssee  ppooaattee
pprroocceeddaa  îînn  uurrmm==ttooaarreellee  ddoouu==
mmooddaalliitt==]]ii::  
� ppllaajjaa  ddee  nnuummeerree  nneeuuttiilliizzaatt==  ((ffaaccttuurriillee
ddee  llaa  sseerriiaa  AA  nnrr..  9966  llaa  sseerriiaa  AA  nnrr..  110000))  ssee
aannuulleeaazz==,,  ddeeccllaarrâânndduu--ssee  llaa  rrâânndduull  22..22  --
ffaaccttuurrii  aannuullaattee;;
� ppllaajjaa  ddee  nnuummeerree  nneeuuttiilliizzaatt==  ssee
rreeppoorrtteeaazz== îînn  aannuull  uurrmm==ttoorr,,
ddeeccllaarrâânndduu--ssee  llaa  rrâânndduull  22..11--  ppllaajjaa  ddee
ffaaccttuurrii  aallooccaattee..  
Atragem aten]ia asupra
contribuabililor nereziden]i, pentru
care decizia de alocare a plajelor de
facturi ar trebui s= se emit= de c=tre
societatea stabilit= în alt stat membru.
În cazul lor specific, cel mai probabil,
plajele de numere declarate la pct. 2.1-
plaja de facturi alocate vor coincide cu
cele declarate la pct. 2.2 - facturi emise. 

Un alt element de noutate din cadrul for-
mularului 394 îl reprezint= posibilitatea
consult=rii tranzac]iilor derulate cu fiecare
persoan= impozabil= (client/ furnizor) în-
registrat= în scopuri de TVA prin inter-
mediul aplica]iei informatice puse la
dispozi]ie de ANAF în situa]ia în care per-
soana impozabil= care depune declara]ia
[i-a exprimat acordul în acest sens. 

Acordul va fi dat în prima declara]ie
depus= de persoana impozabil= [i va fi
valabil pentru toate declara]iile in-
formative 394 pentru care exist= obli-
ga tivitatea depunerii în anul fiscal
men]ionat, f=r= a avea posibilitatea
schimb=rii op]iunii.

În cazul în care persoana impozabil=
nu [i-a exprimat acordul, aceasta are
posibilitatea schimb=rii op]iunii în 
cursul anului, îns= dac= nu-[i exprim=
acordul prin nicio declara]ie informa-
tiv= depus= pe parcursul anului, nu va
putea consulta datele înscrise de
parteneri în declara]iile informative
394, referitoare la tranzac]iile bilate -
rale, indiferent de op]iunea acestora
din urm=.

SSAANNCC}}IIUUNNII  PPRREEVV++ZZUUTTEE  DDEE  CCOODDUULL
DDEE  PPRROOCCEEDDUURR++  FFIISSCCAALL++
Preciz=m, în primul rând, c=
informa]iile incluse în formularul
394 pot face obiectul analizei de risc
conform prevederilor Codului de
procedur= fiscal=. 

Mai mult, conform Codului de
procedur= fiscal= este considerat=
contraven]ie nefurnizarea la termen
de c=tre contribuabil/ pl=titor a
informa]iilor periodice solicitate de
organul fiscal prin formularul 394.
Amenda pentru aceast= contraven]ie
este cuprins= în intervalul 12.000 lei -
14.000 lei pentru persoanele juridice
încadrate în categoria
contribuabililor mijlocii [i mari, în
timp ce amenda pentru celelalte
persoane juridice este cuprins= între
4.000 lei [i 6.000 lei. 

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIEE
Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific=rile [i
complet=rile ulterioare
Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedur= fiscal=, cu modific=rile [i
complet=rile ulterioare
Ordinul nr. 3.769/2015 privind
declararea livr=rilor/prest=rilor [i
achizi]iilor efectuate pe teritoriul
na]ional de persoanele înregistrate
în scopuri de TVA
Ghid de completare a declara]iei
informative 394 emis de ANAF
Ordinul nr. 2.634/2015 privind
documentele financiar-contabile.
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Î
nregistrarea în contabilitate [i
prezentarea fidel= a
opera]iunilor economico-
financiare, în conformitate cu

realitatea economic=, punând în
eviden]= drepturile [i obliga]iile,
precum [i riscurile asociate acestor
opera]iuni, se realizeaz= prin
respectarea principiului
contabiliz=rii [i prezent=rii
elementelor din bilan] [i din contul
de profit [i pierdere ]inând seama de
fondul economic al tranzac]iei sau al
angajamentului în cauz=.
Încadrarea reducerilor acordate,
respectiv primite, la rreedduucceerrii
ccoommeerrcciiaallee sau ffiinnaanncciiaarree este una
din situa]iile când se aplic= acest
principiu, alt=turi de alte exemple
precum: încadrarea de c=tre
utilizatori a contractelor de leasing în
leasing opera]ional sau financiar;
recunoa[terea veniturilor din chirii,
respectiv a cheltuielilor din chirii în
func]ie de fondul economic al
contractului [i de eventualele
gratuit=]i (stimulente) aferente;
încadrarea opera]iunilor la vânzare

în nume propriu sau comision,
respectiv consigna]ie; recunoa[terea
veniturilor, respectiv a cheltuielilor
în contul de profit [i pierdere sau ca
venituri în avans, respectiv cheltuieli
în avans; recunoa[terea
participa]iilor de]inute ca fiind de
natura ac]iunilor de]inute la entit=]i
afiliate sau sub forma altor
imobiliz=ri financiare.
Evenimentele [i opera]iunile
economico-financiare trebuie
eviden]iate în contabilitate a[a cum
acestea se produc, în baza
documentelor justificative.
Documentele justificative care stau
la baza înregistr=rii în contabilitate a
opera]iunilor economico-financiare
trebuie s= reflecte întocmai modul
cum acestea se produc, respectiv s=
fie în concordan]= cu realitatea. De
asemenea, contractele încheiate
între p=r]i trebuie s= prevad= modul
de derulare a opera]iunilor [i s=
respecte cadrul legal existent.
Forma juridic= a unui document
trebuie s= fie în concordan]= cu
realitatea economic=. Atunci când

exist= diferen]e între fondul sau
natura economic= a unei opera]iuni
sau tranzac]ii [i forma sa juridic=,
entitatea va înregistra în
contabilitate aceste opera]iuni, cu
respectarea fondului economic al
acestora.
Entit=]ile au obliga]ia ca la
întocmirea documentelor
justificative [i la contabilizarea
opera]iunilor economico-financiare
s= ]in= seama de toate informa]iile
disponibile, astfel încât s= fie extrem
de rare situa]iile în care natura
economic= a opera]iunii s= fie
diferit= de forma juridic= a
documentelor care stau la baza
acestora.
Potrivit reglement=rilor contabile,
cciiffrraa  ddee  aaffaacceerrii  nneett== reprezint=
sumele ob]inute din vânzarea de
produse [i prestarea de servicii dduupp==
ddeedduucceerreeaa  rreedduucceerriilloorr  ccoommeerrcciiaallee [i a
taxei pe valoarea ad=ugat= [i a altor
impozite direct legate de cifra de
afaceri.
RReedduucceerriillee  ccoommeerrcciiaallee pot fi, de
exemplu:

Particularit=]i privind 
înregistrarea în contabilitate
a reducerilor comerciale
Dr. Alexandrina Teodora BBOORRFFOOAAIIAA AAbbssttrraacctt::  Unul dintre elementele de noutate aduse prin Ordinul ministrului

finan]elor publice nr. 4160/2015 privind modificarea [i completarea unor
reglement=ri contabile11 este cel referitor la aspecte particulare privind
contabilitatea reducerilor comerciale. Articolul prezint= din punct de vedere
teoretic [i practic tratamentul contabil al reducerilor comerciale, în încercarea de
a eviden]ia aceste particularit=]i.

CCuuvviinnttee  cchheeiiee::  reduceri comerciale, momentele acord=rii/ primirii reducerilor 
comerciale, costul activelor, evenimente ulterioare datei bilan]ului.

1 Prin care se aduc modific=ri [i complet=ri Ordinului ministrului finan]elor publice nr. 1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglement=rilor contabile privind situa]iile
financiare anuale individuale [i situa]iile financiare anuale consolidate, cu modific=rile [i complet=rile ulterioare, denumite în continuare reglement=ri contabile. 
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aa))  rabaturile - se primesc pentru
defecte de calitate [i se practic=
asupra pre]ului de vânzare;
bb))  remizele - se primesc în cazul
vânz=rilor superioare volumului
convenit sau dac= cump=r=torul are
un statut preferen]ial; [i
cc))  risturnele - sunt reduceri de pre]
calculate asupra ansamblului
tranzac]iilor efectuate cu acela[i ter],
în decursul unei perioade
determinate.
RReedduucceerriillee  ffiinnaanncciiaarree sunt sub form=
de sconturi de decontare acordate
pentru achitarea datoriilor înainte de
termenul normal de exigibilitate.
RReegguullaa cceerree  ccaa  pprree]]uull  ddee  vvâânnzzaarree  ss==
ffiiee  ddiimmiinnuuaatt  mmaaii  îînnttââii  ccuu  vvaallooaarreeaa
rreedduucceerriilloorr  ccoommeerrcciiaallee, ob]inându-se
astfel netul comercial, ppeennttrruu  ccaa  aappooii
ss==  ssee  ddeedduucc==  vvaallooaarreeaa  ssccoonnttuulluuii  ddee
ddeeccoonnttaarree [i s= rezulte în final netul
financiar.
SSiittuuaa]]iiaa  AA..  RReedduucceerriillee  ccoommeerrcciiaallee
aaccoorrddaattee  ddee  ffuurrnniizzoorr  [[ii  îînnssccrriissee  ppee
ffaaccttuurraa  ddee  aacchhiizzii]]iiee ajusteaz= în
sensul reducerii costul de achizi]ie al
bunurilor. Atunci când achizi]ia de
produse [i primirea reducerii
comerciale sunt tratate împreun=,
reducerile comerciale primite
ulterior factur=rii ajusteaz=, de
asemenea, costul de achizi]ie al
bunurilor.
Costul de achizi]ie înseamn= pre]ul
datorat [i eventualele cheltuieli
conexe minus eventualele reduceri
ale costului de achizi]ie.
În acest sens, costul de achizi]ie al
bunurilor cuprinde pre]ul de
cump=rare, taxele de import [i alte
taxe (cu excep]ia acelora pe care
persoana juridic= le poate recupera
de la autorit=]ile fiscale), cheltuielile
de transport, manipulare [i alte
cheltuieli care pot fi atribuibile direct
achizi]iei bunurilor respective.
În costul de achizi]ie se includ, de
asemenea, comisioanele, taxele
notariale, cheltuielile cu ob]inerea de
autoriza]ii [i alte cheltuieli
nerecuperabile, atribuibile direct
bunurilor respective.
Cheltuielile de transport sunt incluse în
costul de achizi]ie [i atunci când func]ia
de aprovizionare este externalizat=.

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  11
În data de 17.12.2015, Societatea
ALFA achizi]ioneaz= de la Societatea

TELEFONIE 10 telefoane mobile
pentru salaria]ii proprii la pre]ul de
1.500 lei/aparat. Deoarece
cump=r=torul are un statut
preferen]ial în rela]ia comercial= cu
vânz=torul, acesta din urm= îi acord=
o remiz= de 8% din valoarea m=rfii
care este consemnat= în factura
emis= în data de 17.12.2015, dup=
cum urmeaz=:

M=rfuri 15.000 lei
Remiz= 8 % 1.200 lei
NNEETT  CCOOMMEERRCCIIAALL 1133..880000  lleeii

Darea în folosin]= a telefoanelor mo-
bile c=tre salaria]i se efectueaz= în
data de 22.12.2015.
Plata facturii se efectueaz= în data de
14.01.2016.
Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii ALFA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

17.12.2015
aa))  Achizi]ionarea materialelor de na-
tura obiectelor de inventar:

303 = 401 13.800
„Materiale de natura „Furnizori“
obiectelor de inventar“

22.12.2015
bb))  Sc=derea din gestiune a materialelor
de natura obiectelor de inventar cu
ocazia d=rii acestora în folosin]=:

603 = 303 13.800
„Cheltuieli privind „Materiale de 

materialele de natura natura obiectelor
obiectelor de inventar“ de inventar“

14.01.2016
cc))  Plata contravalorii facturii c=tre fur-
nizor:

401 = 5121 13.800
„Furnizori“ „Conturi la b=nci în lei“

Reflectarea în contabilitatea Societ=]ii
TELEFONIE a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

17.12.2015
aa))  Vânzarea m=rfurilor:

411 = 707 13.800
„Clien]i“ „Venituri din vânzarea

m=rfurilor“

bb))  Sc=derea din gestiune a m=rfurilor
vândute:

607 = 371 11.000
„Cheltuieli privind m=rfurile“ „M=rfuri“

14.01.2016
cc))  Încasarea contravalorii facturii de la
cump=r=tor: 

5121 = 411 13.800
„Conturi la b=nci în lei“ „Clien]i“

În concluzie, reducerile comerciale
acordate ini]ial la facturare nu se
contabilizeaz= distinct la
cump=r=tor, stocurile urmând a fi în-
registrate la valoarea lor net= comer-
cial=.
La vânz=tor, veniturile vor fi, de ase-
menea, eviden]iate în contabilitate la
valoarea rezultat= dup= sc=derea va-
lorii reducerilor comerciale. Sc=derea
din gestiune a stocurilor vândute se
va face la valoarea lor contabil=, f=r=
a se ]ine cont de valoarea reducerilor
comerciale acordate cu ocazia
vânz=rii acestora.
O situa]ie particular=, prezentat= [i
reglementat= de O.M.F.P. nr.
4160/2015, este aceea a rreedduucceerriilloorr
ccoommeerrcciiaallee  îînnssccrriissee  ppee  ffaaccttuurraa  ddee
aacchhiizzii]]iiee  ccaarree  aaccooppeerr==  îînn  ttoottaalliittaattee
ccoonnttrraavvaallooaarreeaa  bbuunnuurriilloorr
aacchhiizzii]]iioonnaattee..
Din punct de vedere contabil se
disting dou= situa]ii, dup= cum
urmeaz=:
aa)) îînn  ccaazzuull  ssttooccuurriilloorr, bunurile se
înregistreaz= în contabilitate la
valoarea just=, pe seama veniturilor
curente (contul 758 „Alte venituri din
exploatare“); respectiv
bb)) îînn  ccaazzuull  iimmoobbiilliizz==rriilloorr  ccoorrppoorraallee  [[ii
nneeccoorrppoorraallee, bunurile se
înregistreaz= pe seama veniturilor în
avans (contul 475 „Subven]ii pentru
investi]ii“). Veniturile în avans
aferente acestor imobiliz=ri se reiau
în contul de profit [i pierdere pe
durata de via]= a imobiliz=rilor
respective.

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  11  
CCoonnttiinnuuaarree  --  rreefflleeccttaarreeaa  îînn
ccoonnttaabbiilliittaattee  aa  ssiittuuaa]]iieeii  ppaarrttiiccuullaarree
ddee  llaa  lliitt..  aa))
În data de 16.03.2016, Societatea
ALFA prelunge[te cu doi ani 5
abonamente de telefonie mobil=
pentru care prime[te gratuit de la
Societatea TELEFONIE 5 telefoane
mobile noi, pre]ul unui aparat fiind
de 1.700 lei. În factur= sunt
eviden]iate cele 5 telefoane la pre]ul
de 1.700 lei/aparat, respectiv 8.500
lei [i remiz= de 8.500 lei. 
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Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii ALFA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

16.03.2016
aa))  Achizi]ionarea materialelor de na-
tura obiectelor de inventar:

303 = 758 8.500
„Materiale de „Alte venituri din 

natura obiectelor exploatare“ 
de inventar“

bb))  Sc=derea din gestiune a materialelor
de natura obiectelor de inventar cu
ocazia d=rii acestora în folosin]=:

603 = 303 8.500
„Cheltuieli privind „Materiale de natura 
materialele de obiectelor de inventar“

natura obiectelor 
de inventar“

Reflectarea în contabilitatea Societ=]ii
TELEFONIE a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

16.03.2016
Sc=derea din gestiune a m=rfurilor
vândute:

607 = 371 6.500
„Cheltuieli privind m=rfurile“ „M=rfuri“

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  11
CCoonnttiinnuuaarree  ––  rreefflleeccttaarreeaa  îînn  ccoonnttaabbiillii--
ttaattee  aa  ssiittuuaa]]iieeii  ppaarrttiiccuullaarree  ddee  llaa  lliitt..  bb))

În data de 27.04.2016, Societatea
ALFA prelunge[te cu 3 ani, 3 abona-
mente de internet pentru care
prime[te gratuit de la Societatea TE-
LEFONIE 3 tablete noi, pre]ul unitar
fiind de 2.640 lei. În factur= sunt evi-
den]iate cele 3 tablete la pre]ul uni-
tar de 2.640 lei, respectiv 7.920 lei [i
remiz= de 7.920 lei. Tabletele sunt
amortizate prin metoda liniar=, pe o
perioad= de trei ani.

Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii ALFA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

27.04.2016
aa))  Achizi]ionarea tabletelor (imobiliz=ri
corporale):

214 = 475 7.920
„Mobilier, aparatur= „Subven]ii
birotic=, echipamente pentru
de protec]ie a valorilor investi]ii“
umane [i materiale 

[i alte active corporale“

bb))  Amortizarea lunar= a tabletelor:
7.920 lei : (3 ani x 12 luni) = 220
lei/lun=

6811 = 2814 220
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea 
privind amortizarea altor imobiliz=ri 

imobiliz=rilor“ corporale“

cc))  Trecerea subven]iei la venituri pe
m=sura înregistr=rii amortiz=rii table-
telor (lunar):

475 = 7584 220
„Subven]ii pentru „Venituri din subven]ii 

investi]ii“ pentru investi]ii“ 

Reflectarea în contabilitatea Societ=]ii
TELEFONIE a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

27.04.2016
Sc=derea din gestiune a m=rfurilor
vândute:

607 = 371 6.600
„Cheltuieli privind m=rfurile“ „M=rfuri“

SSiittuuaa]]iiaa  BB..  RReedduucceerriillee  ccoommeerrcciiaallee
pprriimmiittee  uulltteerriioorr  ffaaccttuurr==rriiii::
BB11))  CCoorreecctteeaazz==  ccoossttuull  ssttooccuurriilloorr  llaa
ccaarree  ssee  rreeffeerr==,,  ddaacc==  aacceesstteeaa  mmaaii  ssuunntt
îînn  ggeessttiiuunnee..

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  22
În data de 19.04.2016, Societatea
BETA achizi]ioneaz= de la Societatea
BIROTICA 5 seturi de pix [i stilou
Marca A la pre]ul de 140 lei/set.
Ulterior factur=rii, pe data de
22.04.2016, vânz=torul acord= o
remiz= de 10% asupra valorii
comenzii cump=r=torului. 
Plata facturii de c=tre Societatea
BETA se efectueaz= în data de
25.04.2016. 

SSttooccuull  ddee  sseettuurrii  ddee  ppiixx  [[ii  ssttiilloouu  MMaarrccaa
AA  ((mmaatteerriiaallee  ccoonnssuummaabbiillee))  ssee  aaffll==
îînncc==  îînn  ggeessttiiuunneeaa  SSoocciieett==]]iiii  BBEETTAA  llaa
ddaattaa  pprriimmiirriiii  rreemmiizzeeii..  SSeettuurriillee  ddee  ppiixx
[[ii  ssttiilloouu  MMaarrccaa  AA  ssee  ddaauu  îînn  ffoolloossiinn]]==
ssaallaarriiaa]]iilloorr  îînn  ddaattaa  ddee  2277..0044..22001166..

Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii BETA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

19.04.2016
aa))  Achizi]ionarea materialelor consu-
mabile:

302 = 401 1.400
„Materiale consumabile“ „Furnizori“

22.04.2016
bb))  Înregistrarea remizei de 10 % acor-
date de Societatea BIROTICA:

Valoare remiz= = (140 lei/set x 5 seturi)
x 10 % = 140 lei

302 = 401 140
„Materiale consumabile“ „Furnizori“

25.04.2016
cc))  Plata facturii în urma primirii remi-
zei:

401 = 5121 1.260
„Furnizori“ „Conturi la b=nci în lei“

27.04.2016
dd))  Sc=derea din gestiune a materialelor
consumabile cu ocazia d=rii în folo-
sin]= a acestora:
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602 = 302 1.260
„Cheltuieli cu materialele „Materiale 

consumabile“ consumabile“

Reflectarea în contabilitatea Societ=]ii
BIROTICA a opera]iunilor

Înregistr=ri contabile, în lei:

19.04.2016

aa))  Vânzarea m=rfurilor:
411 = 707 1.400

„Clien]i“ „Venituri din vânzarea m=rfurilor“

bb))  Sc=derea din gestiune a m=rfurilor
vândute:

607 = 371 1.100
„Cheltuieli privind m=rfurile“ „M=rfuri“

22.04.2016 
cc))  Înregistrarea remizei de 10% (140 lei)
acordate Societ=]ii BETA:

709 = 411 140
/analitic distinct m=rfuri „Clien]i“ 

„Reduceri comerciale acordate“

25.04.2016
dd))  Încasarea facturii în urma acord=rii
remizei c=tre Societatea BETA: 

5121 = 411 1.260
„Conturi la b=nci în lei“ „Clien]i“

BB22)) DDaacc==  ssttooccuurriillee ppeennttrruu  ccaarree  aauu  ffoosstt
pprriimmiittee  rreedduucceerriillee  uulltteerriiooaarree  nnuu  mmaaii
ssuunntt  îînn  ggeessttiiuunnee, acestea se
eviden]iaz= distinct în contabilitate
(ccoonnttuull  660099  „RReedduucceerrii  ccoommeerrcciiaallee
pprriimmiittee“), pe seama conturilor de ter]i.

Atunci când vânzarea de produse [i
acordarea reducerii comerciale sunt
tratate împreun=, reducerile
comerciale acordate ulterior
factur=rii ajusteaz= veniturile din
vânzare.
RReedduucceerriillee  ccoommeerrcciiaallee  aaccoorrddaattee
uulltteerriioorr  ffaaccttuurr==rriiii, indiferent de
perioada la care se refer=, se
eviden]iaz= distinct în contabilitate
(ccoonnttuull  770099    „„RReedduucceerrii  ccoommeerrcciiaallee
aaccoorrddaattee“), pe seama conturilor de
ter]i. 

Contul 660099  „„RReedduucceerrii  ccoommeerrcciiaallee  pprrii--
mmiittee““ aarree  ffuunncc]]iiee  ddee  ppaassiivv. Cu ajuto-
rul acestui cont se ]ine eviden]a
reducerilor comerciale primite ulte-
rior factur=rii.
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În creditul contului 609 „Reduceri
comerciale primite“ se înregistreaz=
valoarea reducerilor comerciale pri-
mite ulterior factur=rii [i care nu co-
recteaz= costul stocurilor la care se
refer=, în coresponden]= cu debitul
contului 401 „Furnizori“.
Contul 770099  „„RReedduucceerrii  ccoommeerrcciiaallee
aaccoorrddaattee““  aarree  ffuunncc]]iiee  ddee  aaccttiivv. Cu
ajutorul contului 709 „Reduceri co-
merciale acordate“ se ]ine eviden]a
reducerilor comerciale acordate ulte-
rior factur=rii.
În debitul acestui cont se înregis -
treaz= valoarea reducerilor comer-
ciale acordate ulterior factur=rii, în
coresponden]= cu creditul contului
411 „Clien]i“.

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  22  ((sscceennaarriiuu  ddiiffeerriitt))
Consider=m acela[i date men]ionate
anterior cu privire la cele dou= so-
ciet=]i, respectiv Societatea BETA [i
Societatea BIROTICA, ccuu  eexxcceepp]]iiaa
ffaappttuulluuii  cc== ssttooccuull  ddee sseettuurrii  ddee  ppiixx  [[ii
ssttiilloouu  MMaarrccaa  AA  ((mmaatteerriiaallee  ccoonnssuummaa--
bbiillee))  nnuu  ssee  mmaaii  aaffll==  îînn  ggeessttiiuunneeaa  SSoo--
cciieett==]]iiii  BBEETTAA  llaa  ddaattaa  pprriimmiirriiii  rreemmiizzeeii..
AAssttffeell,,  sseettuurriillee  ddee  ppiixx  [[ii  ssttiilloouu  MMaarrccaa
AA  ssee  ddaauu  îînn  ffoolloossiinn]]==  ssaallaarriiaa]]iilloorr  îînn
ddaattaa  ddee  2211..0044..22001166..

Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii BETA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

19.04.2016
aa))  Achizi]ionarea materialelor consu-
mabile:

302 = 401 1.400
„Materiale consumabile“ „Furnizori“

21.04.2016
bb))  Sc=derea din gestiune a materialelor
consumabile cu ocazia d=rii în folo-
sin]= a acestora:

602 = 302 1.400
„Cheltuieli cu „Materiale 
materialele consumabile“

consumabile“

22.04.2016
cc))  Înregistrarea remizei de 10% (140 lei)
acordate de Societatea BIROTICA:

401 = 609 140
„Furnizori“ /analitic distinct materii prime

„Reduceri comerciale primite“

dd))  Corectarea înregistr=rii sc=derii din
gestiune a materialelor consumabile

date în folosin]=, efectuat= anterior
acord=rii remizei:

602 = 302 140
„Cheltuieli cu „Materiale 

materialele consumabile“ consumabile“

25.04.2016
ee))  Plata facturii în urma primirii remi-
zei:

401 = 5121 1.260
„Furnizori“ „Conturi la b=nci în lei“

Reflectarea în contabilitatea Societ=]ii
BIROTICA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

19.04.2016
aa))  Vânzarea m=rfurilor:

411 = 707 1.400
„Clien]i“ „Venituri din vânzarea

m=rfurilor“

bb))  Sc=derea din gestiune a m=rfurilor
vândute:

607 = 371 1.100
„Cheltuieli privind „M=rfuri“

m=rfurile“

22.04.2016 
cc))  Înregistrarea remizei de 10% (140 lei)
acordate Societ=]ii BETA:

709 = 411 140
/analitic distinct m=rfuri „Clien]i“

„Reduceri comerciale acordate“

25.04.2015
dd))  Încasarea facturii în urma acord=rii
remizei c=tre Societatea BETA: 

5121 = 411 1.260
„Conturi la b=nci în lei“ „Clien]i“

Alte situa]ii particulare, prezentate [i
reglementate de O.M.F.P. nr.
4160/2015, sunt urm=toarele::
aa)) îînn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  iinnffoorrmmaa]]iiiillee
ddee]]iinnuuttee  nnuu  ppeerrmmiitt  ccoorreeccttaarreeaa  vvaalloorriiii
ssttooccuurriilloorr, potrivit pct. B1),
reducerile men]ionate la acel punct
se reflect=, de asemenea, pe seama
contului 609 „Reduceri comerciale
primite“; 
bb)) rreedduucceerriillee  ccoommeerrcciiaallee  pprriimmiittee
uulltteerriioorr  ffaaccttuurr==rriiii  uunnoorr  iimmoobbiilliizz==rrii
ccoorrppoorraallee  [[ii  nneeccoorrppoorraallee
iiddeennttiiffiiccaabbiillee reprezint= venituri în
avans (contul 475 „Subven]ii pentru
investi]ii“), fiind reluate în contul de
profit [i pierdere pe durata de via]=
r=mas= a imobiliz=rilor respective;
cc))  rreedduucceerriillee  ccoommeerrcciiaallee  pprriimmiittee

uulltteerriioorr  ffaaccttuurr==rriiii  uunnoorr  iimmoobbiilliizz==rrii
ccoorrppoorraallee  [[ii  nneeccoorrppoorraallee  ccaarree  nnuu  ppoott
ffii  iiddeennttiiffiiccaabbiillee reprezint= venituri
ale perioadei (contul 758 „Alte
venituri din exploatare“).
ÎÎnn  ssiittuuaa]]iiaa  îînn  ccaarree  iinnffoorrmmaa]]iiiillee
ddee]]iinnuuttee  nnuu  ppeerrmmiitt  ccoorreeccttaarreeaa
vvaalloorriiii  ssttooccuurriilloorr, a[a cum este spre
exemplu cazul stocurilor [i a altor
active fungibile care se evalueaz= [i
înregistreaz= în contabilitate la
ie[irea din gestiune prin aplicarea
uneia dintre metodele FIFO
(metoda primul intrat - primul
ie[it), CMP (metoda costului mediu
ponderat) sau LIFO (metoda ultimul
intrat - primul ie[it), rreedduucceerriillee
ccoommeerrcciiaallee  pprriimmiittee  uulltteerriioorr
ffaaccttuurr==rriiii se reflect=, de asemenea,
pe seama contului 609 „Reduceri
comerciale primite“. Înregistr=rile
contabile sunt similare celor
prezentate la pct. B2 (exemplul 2 -
scenariu diferit).
MMeettooddaa  FFIIFFOO presupune c= bunurile
ie[ite din gestiune se evalueaz= la
costul de achizi]ie (sau de produc]ie)
al primei intr=ri (lot). Pe m=sura
epuiz=rii lotului, bunurile ie[ite din
gestiune se evalueaz= la costul de
achizi]ie (sau de produc]ie) al lotului
urm=tor, în ordine cronologic=. 
MMeettooddaa  CCMMPP presupune calculul
costului aferent fiec=rui element pe
baza mediei ponde rate a costurilor
elementelor similare aflate în stoc la
sfâr[itul perioadei [i a costului
elementelor similare produse sau
cump=rate în timpul perioadei.
Media poate fi calculat= periodic sau
dup= recep]ia fiec=rui transport, în
func]ie de situa]ia concret= a fiec=rei
întreprinderi. 
MMeettooddaa  LLIIFFOO presupune c= bunurile
ie[ite din gestiune se evalueaz= la
costul de achizi]ie sau de produc]ie al
ultimei intr=ri (lot). Pe m=sura
epuiz=rii lotului, bunurile ie[ite din
gestiune se evalueaz= la costul de
achizi]ie sau costul de produc]ie al
lotului anterior, în ordine cronologic=.

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  33  
RReefflleeccttaarreeaa  îînn  ccoonnttaabbiilliittaattee  aa  ssiittuuaa]]iieeii
ppaarrttiiccuullaarree  ddee  llaa  lliitt..  bb))
În data de 10.05.2016, Societatea GAMA
achizi]ioneaz= de la Societatea
PRODUCT 4 expresoare profesionale de
cafea de tip A ((iimmoobbiilliizz==rrii  ccoorrppoorraallee
iiddeennttiiffiiccaabbiillee)), la pre]ul unitar de 3.240
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lei/bucat=. Ulterior factur=rii, respectiv
în data de 16.05.2016, vânz=torul acord=
cump=r=torului o remiz= de 15% din
valoarea m=rfurilor achizi]ionate în
data de 10.05.2016. Plata facturii se
efectuaz= în data de 20.05.2016.

Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii GAMA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

10.05.2016
aa))  Achizi]ionarea expresoarelor de
cafea: 

214 = 401 12.960
„Mobilier, aparatur= birotic=, „Furnizori“
echipamente de protec]ie 

a valorilor umane [i materiale 
[i alte active corporale“

16.05.2016

bb)) Înregistrarea remizei de 15 % acor-
date de Societatea PRODUCT:
Valoare remiz= = (3.240 lei/bucat= x 4
buc=]i) x 15% = 1.944 lei

401 = 475 1.944
„Furnizori“ „Subven]ii pentru investi]ii“

20.05.2016
cc))  Plata facturii în urma primirii remi-
zei:

401 = 5121 11.016
„Furnizori“ „Conturi la b=nci în lei“

dd))  Amortizarea lunar= a expresoarelor
de cafea, începând cu luna iunie 2016:
Valoarea amortizabil= a expresoarelor
de cafea = 12.960 lei - 1.944 lei = 11.016
lei

11.016 lei : (3 ani x 12 luni) = 306
lei/lun=

6811 = 2814 306
„Cheltuieli de „Amortizarea 

exploatare privind altor imobiliz=ri 
amortizarea imobiliz=rilor“ corporale“

ee))  Trecerea subven]iei la venituri pe
m=sura înregistr=rii amortiz=rii expre-
soarelor de cafea (lunar, începând cu
luna iunie 2016):
1.944 lei : (3 ani x 12 luni) = 54 lei/lun=

475 = 7584 54
„Subven]ii pentru „Venituri din subven]ii 

investi]ii“ pentru investi]ii“ 

Reflectarea în contabilitatea Societ=]ii
PRODUCT a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

10.05.2016
aa))  Vânzarea m=rfurilor:

411 = 707 12.960
„Clien]i“ „Venituri din vânzarea m=rfurilor“

bb))  Sc=derea din gestiune a m=rfurilor
vândute:

607 = 371 10.320
„Cheltuieli privind m=rfurile“ „M=rfuri“

16.05.2016 
cc))  Înregistrarea remizei de 15% (1.944
lei) acordate Societ=]ii GAMA:

709 = 411 1.944
/analitic distinct m=rfuri „Clien]i“

„Reduceri comerciale acordate“

20.05.2016
dd))  Încasarea facturii în urma acord=rii
remizei c=tre Societatea GAMA: 

5121 = 411 11.016
„Conturi la b=nci în lei“ „Clien]i“

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  33  
CCoonnttiinnuuaarree  --  RReefflleeccttaarreeaa  îînn  ccoonnttaabbiillii--
ttaattee  aa  ssiittuuaa]]iieeii  ppaarrttiiccuullaarree  ddee  llaa  lliitt..  cc))
Presupunem c= în locul celor 4
expresoare profesionale de cafea de tip A
care reprezint= iimmoobbiilliizz==rrii  ccoorrppoorraallee
iiddeennttiiffiiccaabbiillee, Societatea GAMA achizi]io-
neaz= 4 iimmoobbiilliizz==rrii  ccoorrppoorraallee  nneeiiddeennttiiffii--
ccaabbiillee  ((aallttee  aaccttiivvee  ccoorrppoorraallee)), datele
problemei r=mânând neschimbate.

Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii GAMA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

10.05.2016
aa))  Achizi]ionarea imobiliz=rilor corpo-
rale neidentificabile:

214 = 401 12.960
„Mobilier, aparatur= birotic=, „Furnizori“
echipamente de protec]ie 

a valorilor umane [i materiale 
[i alte active corporale“

16.05.2016
bb)) Înregistrarea remizei de 15% acor-
date de Societatea PRODUCT:
Valoare remiz= = (3.240 lei/bucat= x 4
buc=]i) x 15 % = 1.944 lei

401 = 758 1.944
„Furnizori“ „Alte venituri din exploatare“

20.05.2016
cc))  Plata facturii în urma primirii remi-
zei:

401 = 5121 11.016
„Furnizori“ „Conturi la b=nci în lei“

dd))  Amortizarea lunar= a imobiliz=rilor
corporale neidentificabile, începând cu
luna iunie 2016:
Valoarea amortizabil= a imobiliz=ri
corporale neidentificabile =

= 12.960 lei - 1.944 lei = 11.016 lei
11.016 lei : (3 ani x 12 luni) = 306
lei/lun=

6811 = 2814 306
„Cheltuieli de exploatare „Amortizarea

privind amortizarea altor imobiliz=ri 
imobiliz=rilor“ corporale“

Preciz=m c= reflectarea în contabili-
tatea Societ=]ii PRODUCT a
opera]iunilor este similar= cu cea
prezentat= în cazul vânz=rii expre-
soarelor de cafea, ce reprezint=
m=rfuri pentru Societatea PRODUCT.

BB33))  RReedduucceerriillee  ccoommeerrcciiaallee  lleeggaattee  ddee
pprreesstt==rriillee  ddee  sseerrvviicciiii,,  pprriimmiittee  uulltteerriioorr
ffaaccttuurr==rriiii,,  rreessppeeccttiivv  aaccoorrddaattee  uulltteerriioorr
ffaaccttuurr==rriiii,, indiferent de perioada la
care se refer=, se eviden]iaz= distinct
în contabilitate (contul 609
„Reduceri comerciale primite“,
respectiv contul 709 „Reduceri
comerciale acordate“), pe seama
conturilor de ter]i.
SSiittuuaa]]iiaa  CC.. În cazul eevveenniimmeenntteelloorr
uulltteerriiooaarree  ddaatteeii  bbiillaann]]uulluuii  ccaarree
ccoonndduucc  llaa  aajjuussttaarreeaa  ssiittuuaa]]iiiilloorr
ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee, entitatea ajusteaz=
valorile recunoscute în situa]iile sale
financiare, pentru a reflecta
evenimentele ulterioare datei
bilan]ului.
Printre exemplele de evenimente
ulterioare datei bilan]ului care
conduc la ajustarea situa]iilor
financiare [i care impun ajustarea de
c=tre entitate a valorilor recunoscute
în situa]iile sale financiare sau
recunoa[terea de elemente ce nu au
fost anterior recunoscute se
încadreaz= [i determinarea
ulterioar= perioadei de raportare a
costului activelor cump=rate sau a
încas=rilor din activele vândute
înainte de finalul perioadei de
raportare. Acesta este cazul
rreedduucceerriilloorr  ccoommeerrcciiaallee  [[ii  ffiinnaanncciiaarree
acordate, respectiv primite, dup=
încheierea exerci]iului financiar.
În situa]ia în care rreedduucceerriillee
ccoommeerrcciiaallee  rreepprreezziinntt==  eevveenniimmeennttee
uulltteerriiooaarree  ddaatteeii  bbiillaann]]uulluuii  ccaarree  ccoonndduucc
llaa  aajjuussttaarreeaa  ssiittuuaa]]iiiilloorr  ffiinnaanncciiaarree
aannuuaallee, acestea se înregistreaz= la data
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bilan]ului în contul 408 „Furnizori -
facturi nesosite“, respectiv contul 418
„Clien]i - facturi de întocmit“ [i se
reflect= în situa]iile financiare ale
exerci]iului pentru care se face
raportarea, pe baza documentelor
justificative. Reducerile care urmeaz=
a fi primite, înregistrate la data
bilan]ului în contul 408 „Furnizori -
facturi nesosite“, ccoorreecctteeaazz==  ccoossttuull
ssttooccuurriilloorr  llaa  ccaarree  ssee  rreeffeerr==,,  ddaacc==
aacceesstteeaa  mmaaii  ssuunntt  îînn  ggeessttiiuunnee. 

EEXXEEMMPPLLUULL  NNRR..  11  ((sscceennaarriiuu  ddiiffeerriitt
ppeennttrruu  aacchhiizzii]]iiaa  ddiinn  ddaattaa  ddee
1177..1122..22001155))  
Consider=m acela[i date men]ionate
anterior cu privire la cele dou=
societ=]i, respectiv Societatea ALFA [i
Societatea TELEFONIE, ccuu  eexxcceepp]]iiaa
ffaappttuulluuii  cc==  rreemmiizzaa  eessttee  aaccoorrddaatt==
ccuummpp==rr==ttoorruulluuii  uulltteerriioorr  ffaaccttuurr==rriiii,,
rreessppeeccttiivv  îînn  ddaattaa  ddee  0088..0011..22001166.
Vânz=torul îi acord= la aceast= dat= o
remiz= de 8% din valoarea m=rfii care

este consemnat= în factura emis= în
data de 17.12.2015.
AAcceessttaa  eessttee  uunn  eevveenniimmeenntt  uulltteerriioorr
ddaatteeii  bbiillaann]]uulluuii  ccaarree  aajjuusstteeaazz==
ssiittuuaa]]iiiillee  ffiinnaanncciiaarree  aannuuaallee  aaffeerreennttee
eexxeerrccii]]iiuulluuii  ffiinnaanncciiaarr  22001155..
Aprobarea acestor situa]ii financiare
de c=tre consiliul director al
Societ=]ii ALFA se efectueaz= în data
de 19.02.2016.
Stocul de materiale de natura obiec-
telor de inventar exist= înc= în ge-
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stiunea Societ=]ii ALFA la data
acord=rii remizei. Astfel, darea în fo-
losin]= a telefoanelor mobile c=tre
salaria]i se efectueaz= în data de
15.01.2016.

Reflectarea în contabilitatea
Societ=]ii ALFA a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

17.12.2015
aa))  Achizi]ionarea materialelor de na-
tura obiectelor de inventar:

303 = 401 15.000
„Materiale de natura „Furnizori“
obiectelor de inventar“

31.12.2015
bb))  Eviden]ierea în contabilitate a remi-
zei ce urmeaz= s= fie primit= de la So-
cietatea TELEFONIE pentru stocul
existent de materiale de natura obiec-
telor de inventar, înregistrare prin care
se ajusteaz= situa]iile financiare ale
exerci]iului financiar 2015:

408 = 303 1.200
„Furnizori - „Materiale de natura

facturi nesosite“ obiectelor de inventar“

08.01.2016
cc))  Acordarea propriu-zis= a remizei:

401 = 408 1.200
„Furnizori“ „Furnizori - facturi nesosite“

14.01.2016
dd))  Plata facturii în urma primirii remi-
zei:

401 = 5121 13.800
„Furnizori“ „Conturi la b=nci în lei“

15.01.2016
ee))  Sc=derea din gestiune a materialelor
de natura obiectelor de inventar cu
ocazia d=rii acestora în folosin]=:

603 = 303 13.800
„Cheltuieli privind „Materiale de 

materialele de natura natura obiectelor 
obiectelor de inventar“ de inventar“

Reflectarea în contabilitatea Societ=]ii
TELEFONIE a opera]iunilor
Înregistr=ri contabile, în lei:

17.12.2015
aa))  Vânzarea m=rfurilor:

411 = 707 15.000
„Clien]i“ „Venituri din vânzarea

m=rfurilor“

bb))  Sc=derea din gestiune a m=rfurilor
vândute:

607 = 371 11.000
„Cheltuieli privind m=rfurile“ „M=rfuri“

31.12.2015
cc))  Eviden]ierea în contabilitate a remi-
zei ce urmeaz= s= fie acordat=

Societ=]ii ALFA, înregistrare prin care
se ajusteaz= situa]iile financiare ale
exerci]iului financiar 2015:

709 = 418 1.200
/analitic distinct m=rfuri „Clien]i -
„Reduceri comerciale facturi de 

acordate“ întocmit“

08.01.2016
dd))  Acordarea propriu-zis= a remizei
c=tre Societatea ALFA:

418 = 411 1.200
„Clien]i - facturi de întocmit“ „Clien]i“

14.01.2016
ee))  Încasarea facturii în urma acord=rii
remizei: 

5121 = 411 13.800
„Conturi la b=nci în lei“ „Clien]i“

În ceea ce prive[te ttaaxxaa  ppee  vvaallooaarree
aadd==uuggaatt==, potrivit prevederilor art.
286 alin. (4) lit. a) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal2, cu
modific=rile [i complet=rile
ulterioare, nu sunt incluse în baza de
impozitare a TVA rabaturile, remizele,
risturnele, sconturile [i alte reduceri
de pre], acordate de furnizori direct
clien]ilor la data exigibilit=]ii taxei.
Totodat=, art. 287 din Codul fiscal
prevede c= baza de impozitare a TVA
se reduce în cazul în care rabaturile,
remizele, risturnele [i celelalte
reduceri de pre] prev=zute la art. 286
alin. (4) lit. a) din Codul fiscal sunt
acordate dup= livrarea bunurilor sau
prestarea serviciilor.
Potrivit prevederilor art. 53 alin. (1)
din Codul fiscal, bbaazzaa  iimmppoozzaabbiill==  aa
iimmppoozziittuulluuii  ppee  vveenniittuurriillee
mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerriilloorr  o constituie
veniturile din orice surs=, din care se
scad, pe lâng= alte tipuri de venituri,
valoarea reducerilor comerciale
acordate ulterior factur=rii,
înregistrate în contul 709 „Reduceri
comerciale acordate“, potrivit
reglement=rilor contabile aplicabile.
La baza impozabil= determinat=
potrivit art. 53 alin. (1) din Codul
fiscal se adaug=, printre altele,
valoarea reducerilor comerciale
primite ulterior factur=rii,
înregistrate în contul 609 „Reduceri
comerciale primite“, potrivit
reglement=rilor contabile aplicabile.

2 Denumit= în continuare Codul fiscal.
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D
intr-o perspectiv= clasic=,
structurarea unui grup
multina]ional presupune
includerea unei companii de

tip holding, op]iune care, din anumite
ra]iuni, este o alegere luat= în
considerare din ce în ce mai mult.
Ra]iunile privesc asigurarea controlului
[i a unit=]ii asupra celorlalte companii
din grup, asigurarea protec]iei activelor
de]inute ori planific=ri fiscale
avantajoase. O asemenea structur=
poate furniza multe beneficii [i op]iuni
financiare flexibile. 
Astfel, o companie de tip holding poate
aduce avantaje prin ideea de a permite
o consolidare a grupului spre a

beneficia de o distribuire de dividende
cât mai eficient= ori de a sprijini
companiile filiale, de a crea o structur=
de optimizare fiscal= cu scopul final de
a ajuta societ=]ile din grup s=-[i ating=
obiectivele financiare [i s= î[i
maximizeze profiturile, scopul final
fiind beneficiul ac]ionarilor. Alegerea
jurisdic]iei în care holding-ul va fi
situat reprezint= un aspect foarte
important, întrucât aceasta poate
aduce beneficii fiscale suplimentare,
precum diverse facilit=]i pentru
anumite industrii ori arii de activitate.
Ce caut= companiile [i care sunt
criteriile de selec]ie a unei anumite
jurisdic]ii? În primul rând, trebuie

men]ionat drept criteriu de selec]ie
reducerea poverii fiscale atât la nivel de
societate, cât [i la nivel de angaja]i.
Putem men]iona mai departe [i
flexibilitatea legisla]iei, care s= permit=
ob]inerea unor avantaje, costuri mici în
ceea ce prive[te constituirea [i
func]ionarea societ=]ii. Acestea putem
spune c= sunt principalele aspecte de
care se ]ine seama în procesul de
determinare al jurisdic]iei potrivite, în
func]ie de caracteristicile afacerii [i
activit=]ii întreprinse.
A[a cum am putut observa, în special în
ultimii ani, antreprenorii români se
num=r= [i ei printre cei ce se orienteaz=
c=tre loca]ii interna]ionale [i mai pu]in

Suntem preg=ti]i s= atragem migrarea
c=tre România a holding-urilor str=ine
înfiin]ate de români?
Gabriela EECCOOBBIICCII
KPMG, Tax Senior Assistant

AAbbssttrraacctt::  Ce se întâmpl= în momentul de fa]= la nivel global? Am putea spune o
revolu]ie fiscal=. A[a cum [tim, în viziunea interna]ional=, ini]iativele luate în ultima
perioad= în ceea ce prive[te fiscalitatea sunt unele de o mare amploare, menite s=
aduc= o evolu]ie semnificativ= asupra sistemelor fiscale prin redefinirea principiilor,
care stau la baza tax=rii veniturilor ob]inute de c=tre companii. Spunem acest lucru,
în special, în contextul discu]iilor privind m=surile referitoare la abordarea
fenomenului de erodare a bazei impozabile [i transferului profiturilor (la care ne vom
referi în continuare „BEPS“), sens în care Organiza]ia pentru Cooperare [i Dezvoltare
Economic= (la care ne vom referi în continuare „OCDE“) a publicat Planul de ac]iuni
în ideea de a aduce schimb=ri fundamentale privind claritatea [i transparen]a
m=surilor de taxare din perspectiva impozitelor directe la nivel interna]ional. Ce se
întâmpl= în România? Ne afl=m în proces de mobilizare. Nici nu s-ar putea altfel,
]inând seam= de ritmul alert, în care legisla]ia interna]ional= evolueaz= [i la care
trebuie s= ne adapt=m.M=surile, care vor fi implementate prin Planul de ac]iuni
BEPS, vor conduce probabil la restructur=ri în cadrul companiilor multina]ionale
care au avut în vedere în trecut diverse modalit=]i de structurare a afacerii în vederea
optimiz=rilor fiscale. Nu este un lucru nou faptul c= ]=rile, care ofer= posibilitatea
ob]inerii unor facilit=]i fiscale, constituie o ]int= pentru companiile de tip holding, ce
doresc s= recurg= la o astfel de eficientizare fiscal= prin domicilierea în jurisdic]iile
respective. În acest context, este interesant de clarificat conceptul de „loc de
exercitare al conducerii efective“, care are drept scop identificarea locului unde se
genereaz= afacerea [i unde ar trebui, prin urmare, impozitate veniturile. Cât de bine
este preg=tit=, legislativ [i procedural, administra]ia fiscal= actual= din România
pentru a stabili dac= o companie str=in= poate fi caracterizat= ca având reziden]a
fiscal= în România pe baza principiului exercit=rii conducerii efective? Vom încerca s=
analiz=m acest lucru în cele ce urmeaz=. 

CCuuvviinnttee  cchheeiiee::  locul conducerii efective, reziden]= fiscal=, holding, m=surile BEPS.
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c=tre România în procesul de
structurare, extindere a afacerilor ori de
construire a uneia. Ace[tia se îndreapt=
c=tre state care ofer= condi]ii
satisf=c=toare, printre care putem
enumera accesul la finan]are,
predictibilitatea [i stabilitatea mediului
fiscal ori reglement=rile fiscale
simplificate. Nu sunt pu]ine exemplele
de jurisdic]ii ce ofer= rate de impozitare
favorabile împreun= cu regimuri fiscale
simple [i care sunt considerate oportune
pentru incorporarea unei companii de
tip holding, unele dintre acestea fiind,
de asemenea, [i foarte populare, precum
Cipru, Olanda, Irlanda, Letonia,
Luxembourg. Este esen]ial s= analiz=m
ce se întâmpl= în acele jurisdic]ii spre
deosebire de România, pentru a reu[i s=
cre=m [i s= aducem un plus de încredere
în mediul fiscal din ]ara noastr=, în ideea
atragerii antreprenorilor locali sau
investitorilor str=ini c=tre România ca
loca]ie de companii holding. 

CARE ESTE CONTEXTUL GLOBAL? 
Comisia European= conduce o
campanie pentru a reu[i coordonarea
Statelor Membre ale Uniunii Europene
în abordarea unei atitudini anti-evitare a
impozitelor, urmând standardele
stabilite de OCDE cu scopul final de a
stimula pozi]ia colectiv= împotriva
acestei probleme, a restabili o taxare
corect= [i a asigura stabilitatea pentru
întreprinderi [i investitori din Uniunea
European= [i nu numai. Astfel, agenda
este una ambi]ioas=, con]inând o serie
de ini]iative pentru o pozi]ie mai ferm= a
Uniunii Europene împotriva abuzului,
anume de a ajuta Statele Membre s=
protejeze baza impozabil= a celor care
au dreptul de a stabili impozite [i de a
crea un mediu stabil pentru dezvoltarea
afacerilor. În aceast= privin]=, Comisia
European= a publicat pachetul privind
combaterea evaziunii fiscale, ce
cuprinde propuneri referitoare la o
directiv= pentru stabilirea normelor
împotriva practicilor de evitare a
obliga]iilor fiscale, modific=ri a
Directivei 2011/16/UE privind
cooperarea administrativ= în domeniul
fiscal - introducerea schimbului
automat al rapoartelor pentru fiecare
]ar= în parte (cunoscute sub numele de
„Country-by-Country Reporting“),
introducerea unei clauze anti abuz în

tratatele de evitare a dublei impuneri [i
o comunicare privind strategia extern= a
Uniunii Europene în leg=tur= cu
eficien]a impozit=rii. Tendin]a generat=
de adoptarea m=surilor BEPS este de a
evita ob]inerea de avantaje fiscale de
c=tre societ=]i prin mutarea profiturilor
în loca]ii unde activitatea real= nu este
în fapt desf=[urat= sau are loc într-o
m=sur= mai mic=. Mai exact, se dore[te
consolidarea [i aplicarea în mod unitar a
principiului prevalen]ei economicului
asupra juridicului, în spe]= crearea unei
leg=turi solide între taxare [i jurisdic]ia
unde profiturile au fost de fapt generate,
cu accent pe îndeplinirea condi]iilor de
con]inut economic. Ideea de baz= este
„redefinirea arhitecturii tax=rii
interna]ionale, a normelor, a tratatelor
privind evitarea dublei impuneri, a
liniilor directoare, a recomand=rilor [i a
deciziilor luate în cadrul OCDE“.11

A[adar, cele mai importante dispozi]ii
ale Directivei se refer= la:
� limitarea deductibilit=]ii cheltuielilor
cu dobânzile la un nivel recomandat de
OCDE, cu scopul de a elimina practica
grupurilor multina]ionale de a-[i finan]a
cu capital împrumutat companiile din
jurisdic]iile cu un nivel mai ridicat de
impozitare; 
� în momentul transferului unor active
sau modific=rii reziden]ei fiscale din-
tr-un stat, acesta impoziteaz= câ[tigurile
de capital create pe teritoriul s=u; 
� în ceea ce prive[te dubla impunere,
înlocuirea metodei scutirii cu metoda
creditului; 
� instituirea normelor privind
societ=]ile str=ine controlate, care pot
recurge la practici de planificare fiscal=
abuzive [i a unui cadru pentru
combaterea tratamentului neuniform al
elementelor hibride.

Un punct foarte important este [i cel
care prive[te recomandarea de includere
în tratatele privind evitarea dublei
impuneri încheiate de Statele Membre a
unei clauze generale anti abuz, care vine
în ideea de a evita aplicarea de c=tre
contribuabili a condi]iilor mai favorabile
din conven]ii, dac= tranzac]iile au avut
ca scop principal dobândirea de
beneficii fiscale [i nu o motiva]ie
economic=.
În acest sens, legisla]ia fiscal= din

România este deja aliniat= acestor
prevederi. A[a cum [tim, celebrul articol
11 din Codul Fiscal vine s= atrag= aten]ia
asupra riscului c= „autorit=]ile fiscale
pot s= nu ia în considerare o tranzac]ie
care nu are un scop economic, ajustând
efectele fiscale ale acesteia, sau pot
reîncadra forma unei
tranzac]ii/activit=]i pentru a reflecta
con]inutul economic al
tranzac]iei/activit=]ii.“ A[adar, în baza
anumitor practici ale companiilor
identificate de autorit=]i ca fiind de
natur= abuziv= [i în situa]ii în care un
scop economic nu este reg=sit, exist=
posibilitatea ca anumite opera]iuni s=
fie recalificate din punct de vedere fiscal.
Împreun= cu aceste dispozi]ii, începând
cu 1 ianuarie 2016, prevederile ad=ugate
articolului 24 din Codul Fiscal în ceea ce
prive[te regimul fiscal al dividendelor
primite din Statele Membre
completeaz= ideea substan]ei
economice men]ionate anterior, [i
anume faptul c= sunt excluse de la
aplicarea prevederilor acestui articol
cazurile „întreprinse cu scopul principal
sau cu unul dintre scopurile principale
de a ob]ine un avantaj fiscal care
contravine obiectului sau scopului
prezentului articol, nu sunt oneste,
având în vedere toate faptele [i
circumstan]ele relevante.“
În determinarea reziden]ei fiscale, atât
Conven]ia Model dezvoltat= de OCDE,
cât [i cea elaborat= de Na]iunile Unite,
stabilesc faptul c= o persoan=, care este
rezident= în dou= state, va fi considerat=
rezident= numai \n statul în care este
situat locul conducerii sale efective. Aici,
comentariile la Conven]ia Model OCDE
vin s= aduc= clarific=ri asupra a ceea ce
înseamn=, de fapt, locul conducerii
efective, punând accent pe faptul c= este
important a fi luate în seam= toate
circumstan]ele [i factorii în analizarea
acestui aspect, subliniind ideea c= „o
companie poate avea mai multe locuri
de conducere, în schimb poate de]ine
un singur loc al conducerii efective în
acela[i timp.“22 Este de a[teptat ca în
determinarea reziden]ei unei persoane
juridice, autorit=]ile fiscale competente
s= ia în considerare mai mul]i factori,
precum: locul unde se desf=[oar=
întâlnirile consiliului de administra]ie,
locul unde directorul executiv [i al]i
directori de rang superior î[i desf=[oar=

1 Pascal Saint-Amans, Director al Centrului pentru Politici Fiscale [i Administra]ie din cadrul OCDE, Daily Tax Report, 13 februarie 2013
2 Comentarii la art. 4, partea a II-a, alin. 3, pct. 24, Model Tax Convention on Income and on Capital, 15 iulie 2014
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activit=]ile, locul unde managementul
respectivei companii este desf=[urat,
statul în care se afl= sediul central al
societ=]ii, dup= legisla]ia c=rui stat este
condus= acea companie, unde sunt
p=strate eviden]ele contabile ale
societ=]ii.
În lumina discu]iilor recente privind
ac]iunile BEPS, una dintre propuneri a
fost regândirea condi]iei de departajare
privind locul conducerii efective în
stabilirea reziden]ei fiscale a unei
companii, atunci când, în baza
legisla]iilor locale, aceasta ar putea fi
considerat= rezident= în dou= state.
Astfel, reziden]a nu va mai fi
determinat= automat în baza acestei
condi]ii stabilit= prin prevederile
Conven]iei Model, ci va fi înlocuit=
printr-o nou= regul=, [i anume c=
stabilirea reziden]ei fiscale va depinde
în totalitate de în]elegerile dintre
autorit=]ile fiscale competente din cele
dou= state, care vor hot=rî c=rei ]ar=
compania respectiv= îi este rezident
fiscal, luând în considerare locul

conducerii sale efective, locul unde a
fost înfiin]at= sau al]i factori relevan]i
în acest sens. În cazul, în care o astfel
de în]elegere nu are loc, o persoan=
juridic= nu va putea beneficia de vreun
avantaj fiscal ori scutire de la plata
impozitului oferit de Conven]ie decât
în m=sura, în care acest lucru este
agreat de autorit=]ile fiscale
competente din cele dou= state
contractante.
De[i mecanismul de evitare al dublei
impozit=ri asupra veniturilor a condus
la adoptarea conven]iilor de evitare a
dublei impuneri încheiate între diferite
state la nivel global, acest lucru a avut
uneori consecin]e negative. Mai precis,
în anumite cazuri s-a concretizat într-o
lips= a impozit=rii (contrar scopului
conven]iilor, care ]intesc eliminarea
dublei impozit=ri, nu neimpozitarea),
fiind create structuri complexe de
natur= artificial=, f=r= substan]= real=,
menite s= fac= posibil= aplicarea
anumitor prevederi pentru ob]inerea
de beneficii fiscale într-o manier=

nepotrivit= [i, mai mult decât atât,
excesiv=. Tocmai din aceast=
perspectiv=, OCDE a luat ini]iativa de a
elimina rezultatele negative [i
neinten]ionate de lege ale acestor
aranjamente cu scop de evitare al
taxelor printr-un set de recomand=ri
pentru modificarea legisla]iilor locale.
La nivelul Uniunii Europene abordarea
Statelor Membre este una similar=. 

POATE FI ROMÂNIA O 
JURISDIC}IE ATRACTIV+?
A[a cum s-a dovedit în ultimii ani la
nivel interna]ional prin toate
restructur=rile de companii [i grupuri
multina]ionale care au avut loc,
antreprenorii sunt de p=rere c= o
fiscalizare redus= reprezint= un aspect
vital în cre[terea atractivit=]ii unui
mediu de afaceri.
România a încercat s= identifice solu]ii
eficiente pentru a intra în rândul
statelor cu o legisla]ie fiscal= flexibil= în
ceea ce prive[te organizarea [i
operarea companiilor de tip holding.
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A[adar, putem s= fim optimi[ti [i s=
spunem c= ne îndrept=m spre
momentul când România se va situa pe
aceea[i linie cu jurisdic]iile cunoscute
acum ca preferate pentru grupurile sub
form= de holding. De ce ar lua
companiile în considerare o ]ar=
precum România pentru a-[i plasa
societatea holding aici?
În primul rând, trebuie s= vorbim
despre o m=sur= important=
întreprins= de legiuitorii români în
leg=tur= cu neimpozitarea câ[tigului de
capital [i a dividendelor la momentul
vânz=rii unei filiale sau distribuirii
dividendelor. Începând cu 1 ianuarie
2014, în legisla]ia româneasc= a fost
introdus= aceast= facilitate fiscal=
cunoscut= în legisla]ia interna]ional=
ca „participation exemption“, prin care
veniturile din dividende [i câ[tigurile
de capital sunt scutite de la plata
impozitului pe profit, dac=
contribuabilul beneficiar al
dividendelor, respectiv al câ[tigurilor
de capital de]ine, la data acestor pl=]i,
minimum 10% din capitalul social al
persoanei juridice pl=titoare, pe o
perioad= de un an împlinit pân= la data
pl=]ii acestor sume. 
În plus, în sus]inerea acestei m=suri de
promovare a României ca loca]ie
pentru dezvoltarea unor companii de
tip holding vin [i alte ini]iative, precum
introducerea cotei de 5 % aplicat=
veniturilor din dividende odat= cu
adoptarea noului Cod Fiscal, aplicabil
începând cu ianuarie 2016.
În contextul legislativ actual, care trece
prin schimb=ri relativ majore, se simte
nevoia unor modific=ri [i noi
regulamente de natur= fiscal= în ceea
ce prive[te înregistrarea reziden]ei
fiscale a unor societ=]i care nu sunt
înregistrate în România. 
Conceptul de loc al exercit=rii
conducerii efective nu este unul nou la
nivel interna]ional, dup= cum
men]ionam [i anterior. Cu toate
acestea, legisla]ia na]ional= a clarificat
începând cu 1 ianuarie 2016 faptul c= o
societate care are locul conducerii
efective în România este considerat=
contribuabil, din perspectiva
impozitului pe profit (de[i aceea[i
interpretare ar fi putut fi f=cut=, într-o
anumit= m=sur=, [i în baza legisla]iei
anterioare). Astfel, la începutul acestui

an, prin adoptarea Noului Cod Fiscal,
în categoria contribuabililor obliga]i la
plata impozitului pe profit au fost
încadrate în mod explicit [i persoanele
juridice str=ine cu locul conducerii
efective în România. Întrebarea care se
pune acum este dac= acest lucru ar
trebui v=zut ca un lucru benefic sau
pozitiv.
Unul dintre punctele importante, prin
care putem atrage în ]ara noastr=
companii de tip holding este oferirea
posibilit=]ii [i de relocare a unor
societ=]i str=ine în România pe baza
principiului de loc al exercit=rii
conducerii efective. 
Din punct de vedere fiscal [i economic,
ideea de a migra în România
companiile de tip holding înfiin]ate în
str=in=tate în anii anteriori este cât se
poate de rezonabil=. S= lu=m, spre
exemplu, o persoan= fizic= român=
care este ac]ionarul final al unui grup
multina]ional de companii române[ti
cu o societate de tip holding înfiin]at=
în Olanda. Pentru câ[tigurile de capital
(venituri din vânzarea sau lichidarea
participa]iilor în filiale) sau din
dividende primite, la nivel de
companie, actualmente [i România
ofer= aceea[i scutire ca [i Olanda. În
ceea ce prive[te regimul fiscal al
distribuirii de dividende c=tre
ac]ionarul persoan= fizic=, Olanda
ofer= îns= condi]ii mai pu]in favorabile.
Aceste venituri ob]inute de ac]ionarul
român vor fi impozitate prin re]inere la
surs= în Olanda cu 15% , cot= aplicat=
asupra veniturilor brute. În condi]iile
actuale din România, migrarea fiscal= a
holding-ului olandez în România pare
o alegere foarte bun=, ]inând cont c=
diferen]a dintre costul distribuirii de
dividende din Olanda de 15% [i cel al
distribuirii din România de 5% ar fi
economisit= la nivelul persoanei fizice
rezidente fiscal în România.
Ra]ionamentul se aplic= identic [i
pentru un holding luxemburghez. 
Acesta este contextul în care ne punem
întrebarea dac= unele companii
(holding-uri) pot fi migrate fiscal
(deregistrate din punct de vedere fiscal
în ]ara de înfiin]are [i înregistrate fiscal
în alt= jurisdic]ie) în România mai u[or
pentru a beneficia de facilit=]ile fiscale
men]ionate mai devreme [i, astfel, ce
presupune conceptul de „loc al

conducerii efective“? În ce m=sur= ne
l=mure[te legisla]ia fiscal= actual=?
Codul Fiscal vine s= defineasc= locul
conducerii efective ca fiind „locul în
care se iau deciziile economice
strategice necesare pentru conducerea
activit=]ii persoanei juridice str=ine în
ansamblul s=u [i/sau locul unde î[i
desf=[oar= activitatea directorul
executiv [i al]i directori care asigur=
gestionarea [i controlul activit=]ii
acestei persoane juridice“.33 Mai
departe, problema care se pune este
legat= de lipsa criteriilor [i condi]iilor,
prin care se dovede[te c= o societate
are locul conducerii efective în
România [i nu în str=in=tate, unde are
declarat, spre exemplu, sediul social.
Pentru a l=muri aceste aspecte,
legisla]ia fiscal= din România ar trebui
îmbun=t=]it= în aceast= arie, întrucât
în momentul de fa]= nu detaliaz=
modul/condi]iile, prin care o
companie poate sus]ine c= domiciliul
s=u fiscal este, într-adev=r, în România.
Mai precis, simplul fapt c= directorii
unei societ=]i sunt în România [i iau
decizii importante aici este suficient
pentru a considera c= locul conducerii
efective este în România?
Trecând mai departe la transferul
efectiv al unei reziden]e fiscale ale unei
societ=]i str=ine în România, putem
spune ca avem de asemenea lacune în
prevederile legislative, mai ales privind
aspectele procedurale. Astfel, dac= în
cazul înregistr=rii sediilor permanente
avem formulare [i prevederi dedicate,
cum ar fi cele aprobate prin Ordinul
pre[edintelui ANAF nr. 877/2013, în
cazul înregistr=rii unei persoane
juridice str=ine ca având locul
conducerii efective în România, nu
exist=, momentan, o astfel de
procedur= pus= la punct. 
În]elegem, îns=, c= s-a lucrat la un
astfel de ordin, iar în momentul de fa]=
avem deja un proiect, care a fost recent
publicat în Monitorul Oficial. Dorin]a
autorit=]ilor este ca pân= la sfâr[itul
anului s= fie rezolvat= aceast= situa]ie,
care ar fi trebuit concluzionat= odat=
cu modificarea Codului Fiscal,
respectiv cu aproape un an în urm=, iar
în acest sens ar trebui avut= în vedere
situa]ia de mai jos.
Acest proiect de ordin este referitor la
aprobarea formularelor de înregistrare

3 Titlul I, Capitolul III, art. 7, pct. 18, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
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fiscal= a contribuabililor nereziden]i [i
a tipurilor de obliga]ii fiscale ale
acestora în România. Astfel, este
propus un formular special pentru
înregistrarea fiscal= a unei noi categorii
de contribuabili, Formularul 016
„Declara]ie de înregistrare fiscal=/
Declara]ie de men]iuni/ Declara]ie de
radiere pentru persoanele juridice
str=ine care au locul de exercitare a
conducerii efective în România“,
împreun= cu instruc]iunile de
completare ale acestuia. Con]inutul
s=u este similar formularului 013
„Declara]ie de înregistrare fiscala/
Declara]ie de men]iuni pentru
contribuabilii nereziden]i care
desf=[oar= activitate \n Rom`nia prin
unul sau mai multe sedii permanente“
sau formularului 010 „Declara]ie de
înregistrare fiscal=/ Declara]ie de
men]iuni pentru persoane juridice,
asocieri [i alte entit=]i f=r=
personalitate juridic=“, pentru care se
vor completa date privind identificarea
contribuabilului, reprezentan]i,
categoria obliga]iilor fiscale declarate
sau starea contribuabilului. 
Un alt aspect pe care am dori s= punem
accent, este cel referitor la scutirea de la
plata impozitului pe veniturile ob]inute
de nereziden]i din România. A[a cum
prevede Codul Fiscal, veniturile din
dividende ob]inute în str=in=tate de un
rezident fiscal în România datoreaz= un
impozit în cot= de 5% aplicat asupra
veniturilor brute, începând cu 1 ianuarie
2016.
Totodat=, prevederile legislative
stabilesc faptul c= sunt scutite de la plata
impozitului pe veniturile ob]inute de
nereziden]i „dividendele pl=tite de o
persoan= juridic= român= sau persoan=
juridic= cu sediul social în România,
înfiin]at= potrivit legisla]iei europene,
unei persoane juridice rezidente într-un
alt stat membru al Uniunii Europene ori
unui sediu permanent al unei
întreprinderi dintr-un stat membru al
Uniunii Europene, situat într-un alt stat
membru al Uniunii Europene, dac=
persoana juridic= str=in= beneficiar= a
dividendelor îndepline[te cumulativ
urm=toarele condi]ii: (i) este rezident=
într-un stat membru al Uniunii
Europene [i are una dintre formele de
organizare prev=zute în anexa nr. 1 la
titlul II; „(ii) este considerat= a fi

rezident= a statului membru al Uniunii
Europene [...]; (iii) pl=te[te, în
conformitate cu legisla]ia fiscal= a unui
stat membru, f=r= posibilitatea unei
op]iuni sau except=ri, unul dintre
impozitele prev=zute în anexa nr. 2 la
titlul II sau un impozit similar
impozitului pe profit reglementat la
titlul II; (iv) ddee]]iinnee  mmiinniimmuumm  1100%%  ddiinn
ccaappiittaalluull  ssoocciiaall  aall  îînnttrreepprriinnddeerriiii
ppeerrssooaann==  jjuurriiddiicc==  rroommâânn==  ppee  oo  ppeerriiooaadd==
nneeîînnttrreerruupptt==  ddee  cceell  ppuu]]iinn  uunn  aann,, care se
încheie la data pl=]ii dividendului.“44

Întrebarea, care se ridic=, este cum se
determin= perioada de de]inere
neîntrerupt= de un an. S= lu=m ca
exemplu o societate A din Cipru
(„societatea-mam=“), care are ca form=
de organizare etaireies sub inciden]a
legisla]iei cipriote prev=zut= la anexa nr.
1 de la Titlul II din Codul Fiscal, fiind
pl=titoare de impozit pe profit. Aceasta
de]ine în procent de 100% începând cu
anul 2010 o companie B din Fran]a
(„societatea-fiic=“). În anul 2016,
societatea B î[i mut= reziden]a fiscal= în
România, în baza principiului locului
conducerii efective (care este în
România), devenind astfel pl=titor de
impozit pe profit în ]ara noastr=,
conform noilor prevederi ale noului Cod
Fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie
2016. Societatea B pl=te[te la finalul
anului 2016 dividende c=tre societatea
A, compania-mam=. Sunt aceste
venituri din dividende scutite, potrivit
Codul Fiscal, a[a cum am men]ionat
mai sus? 
În mod logic, aceste venituri ar fi scutite
din perspectiva impozitului pe
dividende, întrucât, în exemplul nostru,
condi]iile de scutire sunt îndeplinite în
mod cumulat: beneficiarul dividendelor
este o societate rezident= într-un stat
membru al Uniunii Europene (în spe]=,
Cipru), este pl=titor de impozit pe profit
în ]ara de reziden]=, de]ine mai mult de
10% din capitalul social al companiei B
(în spe]=, 100%) pe perioad=
neîntrerupt= de cel pu]in un an (în
spe]=, 6 ani), de[i [i-a schimbat între
timp reziden]a fiscal=. Legisla]ia
româneasc= nu precizeaz= dac= faptul
c= în cursul anului 2016 societatea B,
ini]ial rezident= în Fran]a, î[i mut=
domiciliul fiscal are un impact asupra
îndeplinirii condi]iilor de scutire de la
impozitul pe dividende. Daca da,

perioada de un an începe s= curg= de la
data, în care societatea B se înregistreaz=
ca rezident în România? 
S= presupunem c= toate aceste
neclarit=]i [i incertitudini ar fi
rezolvate. Decizia de migrare a
reziden]ei fiscale nu va fi luat=, totu[i,
atâta vreme cât România este
perceput= ca o ]ar= f=r= predictibilitate
fiscal=. Este important= sus]inerea
stabilit=]ii legisla]iei din România, în
special în ceea ce prive[te valorificarea
facilit=]ilor fiscale introduse [i
apreciate atât de investitorii români,
cât [i cei din str=in=tate. Este
important s= se continue cu sporirea
încrederii în ]ara noastr= referitor la
stabilitate, cu scopul atragerii
societ=]ilor de tip holding, care caut=
s= î[i optimizeze structurile din punct
de vedere fiscal [i de ce s= nu fim noi
una dintre op]iunile pe care ace[tia s=
le ia în considerare?
Ultimele nout=]i privind legisla]ia fiscal=
vin s= înl=ture u[or obstacolele ce
st=teau în calea antreprenorilor români
pentru dezvoltarea business-ului în
România, iar pentru ]ara noastr=, acest
lucru rezult= în atragerea de capital. 

CONCLUZIE
Odat= cu seria de modific=ri aduse la
nivel interna]ional în ceea ce prive[te
transparen]a [i impozitarea direct=,
România încearc= s= se alinieze
trendului global. Cu toate acestea, înc=
exist= loc pentru definirea unor principii
clare [i solide, împreun= cu un set de
reguli legislative, care s= vin= în sprijinul
atât al contribuabililor, cât [i al
administra]iei fiscale, cum ar fi, spre
exemplu, din perspectiva determin=rii
locului conducerii efective. Este un
concept, pe care toate instrumentele
fiscale interna]ionale se bazeaz= cu
scopul de a preveni dubla impunere în
economia global=. Suntem pe drumul
cel bun în atragerea companiilor [i,
indirect, de investi]ii. Astfel, este crucial=
alinierea legisla]iei române[ti cu
perspectiva interna]ional= [i principiile
general acceptate de aceasta, în special
în ideea c= inten]ia de a introduce
conceptul de loc al conducerii efective
în România [i de a implementa un cadru
legal definit în acest sens ar deschide
multe u[i c=tre relocarea entit=]ilor
str=ine.

4 Titlul VI, Capitolul I, art. 229, alin. (1), lit. c), pct.1, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
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IINNTTRROODDUUCCEERREE
Codul fiscal al Rom`niei a fost 
adoptat de Parlament \n 2003 prin
votarea Legii nr. 571/2003, scopul
lui declarat fiind str`ngerea sub
aceea[i umbrel= legislativ= a unor
prevederi cu caracter fiscal care 
fuseser= introduse de-a lungul 
timpului prin diverse acte normative,
concomitent cu modernizarea 
acestor prevederi [i cu simplificarea [i
clarificarea lor. 

MMOODDIIFFIICC++RRII  TTRREECCUUTTEE
Codul fiscal a fost considerat un 
succes \nc= de la publicarea lui \n
Monitorul Oficial \n anul 2003, cel
pu]in prin prisma faptului c=, \n mod
teoretic, permitea modificarea sa
numai \n cazuri de urgen]= [i 
impunea adoptarea schimb=rilor cu 6
luni \nainte de intrarea lor \n vigoare,
care nu putea avea loc mai de vreme
de data de 1 ianuarie a anului 
ulterior adopt=rii modific=rilor
respective. |n felul acesta, s-a \ncercat
realizarea unui deziderat al mediului
de afaceri [i al contribuabililor \n
general [i anume p=strarea legisla]iei
fiscale rom`ne[ti \n limite de
predictibilitate [i stabilitate relativ
normale. 

Din p=cate, caracterul de excep]ie al
modific=rii Codului fiscal nu a fost 
respectat de niciunul dintre guvernele
aflate la putere \n Rom`nia \n perioada
2003-2015, acestea adopt`nd prin
ordonan]e [i ordonan]e de urgen]=
schimb=ri „pe band= rulant=“, impuse
de interese economice [i politice de
moment. 

Aceast= abordare a dus la
transformarea Codului fiscal rom`nesc
\ntr-un instrument aproape imposibil
de utilizat, urm=rit [i \n]eles at`t de
c=tre contribuabili, c`t [i de c=tre
func]ionarii Agen]iei Na]ionale de
Administrare Fiscal=. |n acest context,
o schimbare radical= se impunea \n
sensul cel pu]in al rescrierii,
renumerot=rii [i republic=rii printr-o
lege nou=, care s= ]in= seama de
evolu]ia vie]ii economice [i a fiscalit=]ii
rom`ne[ti \n contextul ader=rii
Rom`niei la Uniunea European=. 

Ac]iunea de rescriere a fost demarat= [i
s-a concretizat \n legea 227/2015, act
normativ la redactarea c=ruia au
contribuit at`t Ministerul Finantelor
Publice prin intermediul speciali[tilor
s=i, c`t [i mediul de afaceri [i societatea
civil= prin intermediul consultan]ilor

fiscali care activeaz= \n domeniul privat.
Cuv`ntul final l-au avut \ns= politicienii
care \n cadrul dezbaterilor \n comisiile
de specialitate [i apoi \n plenul
parlamentului au adus numeroase
amendamente, mai mult sau mai pu]in
corecte din punct de vedere profesional,
textului propus de tehnicienii din
Ministerul Finan]elor Publice [i din
mediul privat. Propuneri de modificare
a legii 227/2015 au fost f=cute chiar [i pe
parcursul procesului de promulgare de
c=tre Pre[edintele Rom`niei, iar
modific=ri ale ei au ap=rut [i \n perioada
de dup= promulgare.

|n fine, dup= „lupte seculare“, am
ajuns s= avem \n vigoare a[a numitul
Nou Cod Fiscal care, \n forma sa
actual=, a devenit un instrument de
lucru relativ rezonabil, chiar dac= nu
perfect. {i cum lipsa de perfec]iune
sugereaz= necesitatea schimb=rii,
aceasta nu a \ncetat s= tenteze chiar [i
guvernul de tehnicieni aflat la c`rma
Rom`niei pe parcursul anului 2016.

MMOODDIIFFIICC++RRII  PPRREEZZEENNTTEE
|n prezent, baza legal= pentru
efectuarea de modific=ri ale Noului
Cod Fiscal o constituie Articolul 4 din
legea 227/2015, care stipuleaz=:

Codul fiscal - Schimb=ri 
trecute, prezente [i viitoare
Dan SSCCHHWWAARRTTZZ,,
Managing Partner, RSM Romania SRL

MMoottttoo::  „Schimbarea nu place nim=nui cu excep]ia unui bebelu[ cu scutecele ude“
(atribuit lui Mark Twain)

AAbbssttrraacctt::  Rescrierea Codului fiscal a fost îndelung solicitat=, atât pe plan na]ional
c`t [i la nivel comunitar, scopul  dorit al acestei ac]iuni fiind acela de a asigura
stabilitatea, predictibilitatea [i transparen]a reglement=rilor [i politicilor fiscale.
Mediul de afaceri a ar=tat în repetate rânduri c= numeroasele modific=ri ale regle-
ment=rilor fiscale sunt de natur= a destabiliza activitatea operatorilor economici
[i totodat= de a descuraja investi]iile pe plan local.

CCuuvviinnttee  cchheeiiee::  Codul fiscal, baz= legal=, legisla]ie fiscal=, contribuabili, rescriere,
modific=ri, stabilitate, predictibilitate.
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((11))  PPrreezzeennttuull  ccoodd  ssee  mmooddiiffiicc==  [[ii  ssee
ccoommpplleetteeaazz==  pprriinn  lleeggee,,  ccaarree  iinnttrr==  îînn
vviiggooaarree  îînn  tteerrmmeenn  ddee  mmiinniimmuumm  66
lluunnii  ddee  llaa  ppuubblliiccaarreeaa  îînn  MMoonniittoorruull
OOffiicciiaall  aall  RRoommâânniieeii,,  PPaarrtteeaa  II..
((22))  ÎÎnn  ccaazzuull  îînn  ccaarree  pprriinn  lleeggee  ssee
iinnttrroodduucc  iimmppoozziittee,,  ttaaxxee  ssaauu
ccoonnttrriibbuu]]iiii  oobblliiggaattoorriiii  nnooii,,  ssee
mmaajjoorreeaazz==  cceellee  eexxiisstteennttee,,  ssee  eelliimmiinn==
ssaauu  ssee  rreedduucc  ffaacciilliitt==]]ii  eexxiisstteennttee,,
aacceesstteeaa  vvoorr  iinnttrraa  îînn  vviiggooaarree  ccuu  ddaattaa
ddee  11  iiaannuuaarriiee  aa  ffiieecc==rruuii  aann  [[ii  vvoorr
rr==mmâânnee  nneemmooddiiffiiccaattee  cceell  ppuu]]iinn  ppee
ppaarrccuurrssuull  aacceelluuii  aann..
((33))  ÎÎnn  ssiittuuaa]]iiaa  îînn  ccaarree  mmooddiiffiicc==rriillee
[[ii//ssaauu  ccoommpplleett==rriillee  ssee  aaddoopptt==  pprriinn
oorrddoonnaann]]ee,,  ssee  ppoott  pprreevveeddeeaa  tteerrmmeennee
mmaaii  ssccuurrttee  ddee  iinnttrraarree  îînn  vviiggooaarree,,  ddaarr
nnuu  mmaaii  ppuu]]iinn  ddee  1155  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa
ppuubblliicc==rriiii,,  ccuu  eexxcceepp]]iiaa  ssiittuuaa]]iiiilloorr
pprreevv==zzuuttee  llaa  aalliinn..  ((22))..
((44))  FFaacc  eexxcceepp]]iiee  ddee  llaa  pprreevveeddeerriillee
aalliinn..  ((11))  [[ii  ((22))  mmooddiiffiicc==rriillee  ccaarree
ddeeccuurrgg  ddiinn  aannggaajjaammeenntteellee
iinntteerrnnaa]]iioonnaallee  aallee  RRoommâânniieeii..

De[i prevederile articolui 4 sunt clare
\n ceea ce prive[te modul de adoptare
a schimb=rilor de legisla]ie fiscal=
atunci c`nd aceste schimb=ri se refer=
la introducerea de impozite, taxe sau
contribu]ii obligatorii, la majorarea
celor existente sau la eliminarea sau
reducerea de facilit=]i fiscale, \n luna
septembrie a anului 2016, \n spa]iul
public a ap=rut „pe surse“, f=r= a fi
publicat pe website-ul Ministerului
Finan]elor Publice \n vederea
dezbaterii, un proiect de ordonan]=
de urgen]= care ar fi urmat s= intre \n
vigoare de la 1 ianuarie 2017, deci cu
\ncalcarea chiar a prevederilor
Articolului 4 referitoare la stabilitatea
legii fiscale rom`ne[ti. 

Proiectul nu a fost \ns= asumat de 
Minister [i, dup= ce a generat
multiple dezbateri [i lu=ri de pozi]ie
pro [i contra, a intrat \n istorie prin
faptul c= a dus la demisia unui
secretar de stat din Ministerul
Finan]elor Publice.

Dup= ie[irea din actualitate a
proiectului neasumat, Ministerul
Finan]elor Publice a pus \n dezbatere
public=, de aceast= dat= \n mod
oficial prin afi[area pe website-ul
propriu, un alt proiect de ordonan]=
de urgen]=, care preia unele dintre

prevederile vechiului proiect neoficial
[i anume pe acelea care prin adoptare
ar duce la clarific=ri [i simplific=ri
necesare ale legii fiscale rom`ne[ti.

Printre aceste modific=ri ar putea fi
enumerate urm=toarele:
� Extinderea defini]iei stock-options
plan la toate companiile [i titlurile de
participare definite potrivit punctul
40 de la articolul 7 din Codul fiscal.

Adoptarea acestei modific=ri elimin=
discriminarea care apare \ntre
companiile listate pe diverse burse [i 
societ=]ile \nchise, fie ele cu
r=spundere limitat= sau SA-uri, \n ceea
ce prive[te posibilit=]ile oferite de lege
de a folosi propriile titluri pentru a-[i
fideliza personalul.
� Posibilitatea pentru contribuabilii
care au f=cut achizi]ii de la
contribuabili inactivi de a beneficia
de deductibilitate pentru TVA
aferent= acestor achizi]ii [i pentru
cheltuielile \nregistrate \n leg=tur= cu
aceste achizi]ii, dup= ce furnizorii lor
au redevenit activi. 

Adoptarea acestei modific=ri nu
reprezint= altceva dec`t o revenire la
normalitate [i o confomare cu legisla]ia
Uniunii Europene privind TVA.
� Abrogarea aliniatului 11 al articolului
22 cu privire la scutirea de impozit pe
profit pentru profitul reinvestit. 

Adoptarea acestei modific=ri
reprezint= extinderea temporal= a
facilit=]ii fiscale privind profitul
reinvestit [i reprezint= un stimulent
binevenit pentru mediul de afaceri.
� Ajustarea e[alonat= a valorii TVA
deductibil= \n cazul bunurilor de
capital ie[ite din patrimoniu f=r=
contrapartid=;

� Prevederile cu privire la regimul
special de TVA pentru agricultori;

Adoptarea celor dou= modific=ri
referitoare la TVA reprezint= pe de o
parte normalizarea regimului de TVA
aplicabil \n cazul ajust=rilor care
trebuie f=cute la ie[irea din patrimoniu
f=r= contrapartid= a bunurilor de
capital [i al regimului de TVA pentru
agricultori, iar pe de alta ele nu sunt
nimic altceva dec`t corel=ri ale
legisla]iei rom`ne[ti privind TVA cu cea
impus= de Uniunea European=.

Dup= cum este bine [tiut, „drumul spre
iad este pavat cu bune inten]ii“! Din
acest motiv [i baz`ndu-ne pe buna

credin]= a legiuitorului, am ales c`teva
propuneri de schimbare a Noului Cod
Fiscal care nu au fost selectate de 
Minis terul Finan]elor Publice din
proiectul neasumat, dar care ar putea fi
tentante [i, ca urmare, ar putea
reap=rea pe firmamentul fiscalit=]ii
rom`ne[ti, mai ales \n contextul
electoral \n care ne afl=m [i \n
condi]iile \n care \n 2017 vom avea un
nou guvern la conducerea Rom`niei.
Experien]a \mi spune c= ori de c`te ori
apare o schimbare politic= sunt
iminente [i schimb=ri de legisla]ie
fiscal=, a[a c= \n continuare a[ vrea s=
prezint c`teva propuneri care, \n
opinia mea personal=, nu ar trebui s=
fie reluate, cel pu]in \n forma \n care au
fost ele f=cute publice de proiectul
proscris.

PPRROOPPUUNNEERRII  FF++CCUUTTEE  ||NN  PPRROOIIEECCTTUULL
DDEE  OOUUGG  DDIINN  SSEEPPTTEEMMBBRRIIEE  22001166  
{{II  CCAARREE  NNUU  AARR  TTRREEBBUUII  PPUUSSEE  ||NN  
PPRRAACCTTIICC++,,  CCEELL  PPUU}}IINN  ||NN  FFOORRMMAA
PPRROOPPUUSS++

� Propunerea de modificare a
abord=rii contribu]iilor sociale prin
renun]area la contribu]ia
angajatorului [i includerea ei \n
contribu]ia individual=, concomitent
cu punerea \n sarcina
contribuabilului a globa liz=rii
veniturilor \n vederea limit=rii bazei
de calcul a contribu]iilor 
sociale. 

Aceasta a fost propunerea care a
generat cele mai aprinse [i
contradictorii discu]ii. Personal, cred
c= o astfel de modificare nu ar fi
binevenit= la momentul actual [i \n
forma \n care a fost formulat= \n
proiect, cel pu]in din urm=toarele
motive:
� plata de c=tre angajator a unei
contribu]ii la fondurile de asigur=ri
sociale este o obliga]ie prev=zut= de
legisla]iile de asigur=ri sociale din
majoritatea ]=rilor dezvoltate. Aceast=
obliga]ie este impus= de lege cu rolul
de a responsabiliza companiile \n
ceea ce prive[te rela]iile cu propriii
lor angaja]i. Faptul c= \n Rom`nia
majoritatea angaja]ilor nu [tiu care
sunt sau nu sunt interesa]i de
eforturile f=cute de angajatori pentru
a le putea asigura un nivel de venituri
rezonabil nu este nimic altceva dec`t
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rezultatul lipsei de educa]ie, lips= de
care se fac vinova]i, \n mod
paradoxal, chiar angajatorii!
� nu se poate reforma fiscalitatea
contribu]iilor sociale f=r= o reform=
real= a sistemelor de asigur=ri sociale
[i de s=n=tate \n sensul asigur=rii de
c=tre acestea a unui nivel rezonabil de

servicii sociale prestate \n
contrapartid= cu contribu]iile sociale
pl=tite at`t de angaja]i, c`t [i de
angajatori;
� punerea \n sarcina contribuabililor
a obliga]iilor de globalizare a
veniturilor \n vederea limit=rii bazei
de impunere pentru contribu]iile

sociale nu face altceva dec`t s=
sporeasc= birocra]ia [i eforturile pe
care ace[tia trebuie s= le fac= pentru a
se conforma voluntar obliga]iilor
fiscale impuse de lege. |n plus, cred c=
o astfel de modificare ar genera la
nivelul ANAF efecte negative de
dimensiuni cel pu]in egale cu cele
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generate anul trecut de a[a-zisa
schimbare de filozofie fiscal= \n ceea
ce prive[te impozitele pe cl=diri [i
terenuri.

� Propunerea de introducere \n
defini]ia dividendelor a sumelor
reprezent`nd profit nedistribuit al
unei persoane juridice str=ine
rezident= \ntr-o jurisdic]ie care
aplic= un impozit pe profit de cel
mult 10%, propor]ional cu cota de
titluri de participare de]inut= de
contribuabil.

De[i g`ndit= probabil ca o m=sur= anti
abuz [i anti evaziune fiscal=, prin lipsa
de claritate [i de logic= fiscal= (cum
putem impozita dividende nepl=tite...
din profituri nedistribuite, \n condi]ii
de neutralitate [i echitate fiscal=?),
propunerea nu face altceva dec`t s=
semene confuzie printre contribuabili
[i s= se a[eze undeva la limita
infringement-ului comunitar posibil a
fi declan[at de necorelarea ei cu
prevederile directivei europene privind
rela]ia dintre companiile mame [i
subsidiarele lor.

� Introducerea obliga]iei pentru
contribuabili de a \[i declara
patrimoniul concomitent cu ini]ierea
unei a[a zise amnistii fiscale
(impozitare cu 16% a sumelor
declarate) [i a unei supraimpozit=ri
(75%) a sumelor nedeclarate [i a
c=ror provenien]= nu a putut fi
identificat= de c=tre organele de
control fiscal.

De data aceasta, g`ndirea din spatele
propunerii a fost probabil ideea de a
colecta cu orice pre] fonduri
suplimentare la bugetul statului. Din
p=cate, pre]ul pl=tit pentru o astfel de
colectare este extrem de mare [i const=
\n distrugerea \ncrederii
contribuabililor one[ti \n lege [i \n
modul ei de adoptare [i aplicare.
Frustr=rile pe care astfel de
contribuabili le pot avea atunci c`nd
v=d c= cei incorec]i sunt scuti]i practic
de dob`nzi [i penalit=]i de \nt`rziere \i
poate face s= renun]e la conformarea
voluntar= at`t de greu promovat= [i
ob]inut= de c=tre autorit=]ile fiscale. |n
plus, \n lipsa unor criterii de evaluare a
patrimoniului foarte atent determinate,
o astfel de prevedere legal= ar putea da
na[tere la inechitate [i abuzuri.

MMOODDIIFFIICC++RRII  VVIIIITTOOAARREE
Modific=rile viitoare pot fi de mai
multe categorii. |n primul r`nd, se
poate vorbi despre modific=ri cu
intrare \n vigoare de la 1 ianuarie 2017,
dar care sunt deja incluse \n Codul
Fiscal. |n acest context, sc=derea cotei
de TVA la 19% [i renun]area la a[a-
numita „tax= pe st`lp“ sunt modific=ri 
binevenite [i de mult a[teptate de
contribuabili.

|n al doilea r`nd, se poate vorbi depre
schimb=ri care ar fi benefice, dar care
ar trebui f=cute \n cel mai scurt timp
posibil. La r`ndul lor, aceste schimb=ri
pot fi de natur= tehnic= [i de natur=
principial strategic=.

Printre modific=rile cu caracter tehnic
ar putea fi enumerate:
� limitarea bazei de calcul pentru
contribu]iile sociale, care ar mic[ora
povara fiscal= a[ezat= \n prezent pe
umerii contribuabililor [i ar mic[ora
evaziunea fiscal= \n domeniu;
� reg`ndirea conceptului de cheltuieli
nedeductibile \n sensul renun]=rii la
alocarea propor]ional= de cheltuieli
generale nedeductibile \n func]ie de
ponderea veniturile neimpozabile \n
total venituri;
� asigurarea neutralit=]ii fiscale \n
cazul contribu]iilor cu active f=cute la
capitalul social al unei societ=]i
comerciale prin scutirea de impozit pe
profit/venit a veniturilor recunoscute
conform reglement=rilor contabile \n
leg=tur= cu \nregistrarea \n
contabilitate a titlurilor de valoare
dob`ndite \n schimbul activelor
aportate (diferen]a dintre pre]ul de
pia]= al activelor [i 
valoa rea lor fiscal=). Aceast= schimbare
ar corecta eroarea din prezent \n urma
c=reia contribuabilii care fac aporturi
\n natur= la societ=]i comerciale sunt
obliga]i s= pl=teasc= impozit pe un
profit/venit nerealizat \n realitate.

Printre modific=rile cu caracter
principial-strategic s-ar putea
enumera:
�modificarea prevederilor referitoare
la contribu]iile sociale \n corela]ie cu
reformarea sistemelor de asigur=ri
sociale [i cu cerin]ele unei economii
aflate \n plin proces de modernizare [i
adaptare la noile provoc=ri
tehnologice  

�modificarea Articolului 11 din Legea
225/2015 prin dezvoltarea [i
transformarea lui \ntr-un Titlu separat
denumit „M=suri anti abuz“. Acest nou
titlu ar trebui s= cuprind= \n detaliu
prevederi privind definirea,
identificarea [i sanc]ionarea abuzului
de lege fiscal= at`t din partea
contribuabilior, c`t [i din partea
autorit=]ilor fiscale;
�modificarea/actualizarea prevederilor
referitoare la evaziunea fiscal= [i
concentrarea lor \ntr-un singur act
normativ, de preferat \n Codul de
procedur= fiscal=. O astfel de modificare
ar avea drept consecin]= imediat= elimi -
narea erorilor f=cute de autorit=]ile
fiscale \n estimarea caracterului
infrac]ional al unor decizii luate de
contribuabili [i limitarea num=rului de
sesiz=ri penale care nu se finalizeaz= cu
declan[area urm=ririi penale;
� stabilirea unor diferen]e clare \ntre
evaziunea fiscal=, abuzul de lege fiscal= [i
optimizarea fiscal=, a[a cum de altfel se
\ncearc= a se face [i pe plan interna]ional,
cel pu]in prin adoptarea Directivei EU
anti abuz [i a m=surilor BEPS.

CCOONNCCLLUUZZIIII
|ntruc`t adoptarea legisla]iei fiscale s-a
dovedit a fi un proces complex [i dificil,
de multe ori insuficient cunoscut sau
controlat de c=tre cei ce ini]iaz=
schimbarea de legisla]ie, ace[tia ar
trebui s= ]in= cont de c`teva reguli care
s-ar putea dovedi extrem de
folositoare. Aceste regului ar putea fi:
�modificarea legisla]iei fiscale trebuie
f=cut= numai atunci c`nd apare ca
strict necesar= [i ]in`nd cont de
principiile predictibilit=]ii, stabilit=]ii,
simplit=]ii [i clarit=]ii legii fiscale;
� adoptarea/eliminarea/modificarea
de noi impozite [i taxe, de[i este o
\ndatorire aflat= \n sarcina
politicienilor, ar trebui f=cut= cu
sprijinul [i consultarea speciali[tilor [i
tehnicienilor din MFP [i mediul privat;
� pentru a fi eficient=, tocmai pentru
c= ea „nu place nim=nui“, schimbarea
de legisla]ie fiscal= trebuie comunicat=
public numai dup= ce a fost profund
g`ndit=, \n]eleas= [i redactat= de c=tre
legiuitor.

P`n= c`nd aceste reguli vor deveni
„liter= de lege“, nu ne r=m`ne dec`t s=
sper=m \n continuare \n predictibilitate
[i stabilitate.

focus
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A
highly sensitive and increas-
ingly heated source of discus-
sions, loans between affiliates
have always been a topic for

debate among fiscal consultants and
entrepreneurs alike. 
If we were to begin with the definition
of the term loan, it refers to „the act of
lending or borrowing money under
certain conditions“ 11.
As is well-known, granting loans, apart
from bank loans between natural per-
sons and legal entities, including from
an associate to the company, is possi-
ble and relies on the provisions of art.

2158 of the Civil Code, which stipu-
lates, at paragraph (2), that when a per-
son grants a loan without a
professional context, the person is not
envisaged by the legal provisions on
crediting institutions and nonbanking
financial institutions.
But what does „professional context“
mean? According to the provisions of
Law no. 93/2009 on nonbanking finan-
cial institutions, crediting activities in a
professional context refer to those ac-
tivities which are independent and ori-
ented towards the generation of regular
incomes, and which are subject to su-

pervision by domestic structures spe-
cialized in the crediting field, which
manage and analyse such activities dis-
tinctly.
Considering the above-mentioned ob-
servations, one could easily under-
stand that loans between affiliates –
when such an activity is not per se one
of the lender’s underlying activities
likely to generate a significant portion
of its incomes – cannot be described as
being a crediting activity performed in
a professional context, being, thus, per-
mitted. 
However, we have to consider the fact

Loans between affiliates 
Cristina SS++UULLEESSCCUU,,
Transfer Pricing Manager, PKF Finconta
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1 https://dexonline.ro/definitie/%C3%AEmprumut
2 According to the convention on double taxation with Germany, the taxation ratio in the case of interest payments is 3%
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that trading companies are by their
very nature meant to carry out lucra-
tive activities; their role is to obtain tax-
able incomes. Therefore, I am of the
opinion that it is important that any
potential loans granted by a company
should bear interest. But this idea
clashes with another legal provision,
under which a company may only con-
duct activities for which it has been li-
censed. Thus, in order to be able and
grant loans, an enterprise must specify
in its object of activity NACE code 6492
- other crediting activities, which
should be appropriately authorized.
Once we have set that companies, es-
pecially affiliates, may grant each other
loans with an interest, it is important to
establish the level of such an interest.
Therefore, at present, the Fiscal Code
stipulates that the expenses repre-
sented by the interest associated to
RON loans are deductible, considera-
tion being given to the monetary policy
interest rate of the National Bank of
Romania (BNR), while for loans in for-
eign currency, deductibility is limited
to an annual interest rate of 4%.
Things seem easy so far, aren’t they?
But they tend to become more compli-
cated when we discuss loans between
affiliates. We should remember that, if
the lender is a non-resident legal entity,
we must also take into account the
non-resident tax and the market price.
Thus, according to the provisions of
most conventions on double taxation
avoidance, such provisions do not
apply to the paid portion of the interest
which complies with the market price.
Consequently, when we analyse inter-
est-bearing loans received by Roman-
ian legal entities from affiliate
non-resident legal entities, we have to
consider several issues: the deductibil-
ity limit, the market price and the non-
resident tax. 
For better understanding, I am going to
illustrate the point made above. 
A Romanian legal entity receives a loan
amounting to EUR 1,000,000 from an
affiliate resident in Germany, with a 5%
p.a. interest rate. In the meaning of this
example, we will consider that the mar-
ket price is 4.5% p.a. At the end of the
year, the Romanian entity will be faced
with the following situation:
� Interest-related costs – EUR 50,000;
�Deductible costs according to the
Fiscal Code – EUR  40,000;

� Tax on incomes obtained by non-res-
idents – EUR 2,150 = EUR 1,350 +EUR
800 
Where:
� EUR 1,350 = EUR 1,000,000 x 4.5% x
3% 22

� EUR 800 = EUR 1,000,000 x (5%-
4.5%) x 16%

The principles illustrated above do not
apply if the enterprises are associated
under the meaning of the definition
stipulated in the Fiscal Code (art. 255 –
259) and comply with the rules en-
forced by the same articles. Thus, if we
were in the position of associates and
the observations from the Fiscal Code,
under the above-mentioned articles,
were complied with, interest payment
in Romania is exempted from any
taxes. However, the Fiscal Code also
took over the provisions from conven-
tions on double taxation avoidance ac-
cording to which exemption only
applies to that part of paid interest
which reaches the level of the market
price.
Consequently, according to our exam-
ple above, if the two legal entities are
associates and the terms stipulated by
the Fiscal Code are complied with, the
tax on incomes obtained by non-resi-
dents amounted to EUR 800.
In order to accurately set the fiscal sys-
tem applying to part of the interest by a
non-resident company, it is important
to make a clear distinction between the
definition of an affiliate and the defini-
tion of the enterprise or of the associ-
ate. If, when discussing associates,
there is only a minimum direct posses-
sion of 25%, when we discuss affiliates,
we consider both the direct possession
and the indirect one of at least 25%, as
well as any voting rights or control.
A particularly relevant issue is that we
cannot speak of the application of the
provisions from the convention on
double taxation avoidance, or of ex-
emptions from the payment of tax on
incomes obtained by non-residents
unless the interest paying venture
owns the fiscal residence certificate of
the payment beneficiary, valid on the
date of its release.
And if all of the above seem compli-
cated, I would also like to bring to the
fore a few new European legislative
provisions, which provide a series of
substance completions and amend-

ments in respect of the payment of in-
terests by associates. It is Directive (EU)
2016/1164 of the European Council of
July 12, 2016 for the establishment of
norms against practices for the avoid-
ance of fiscal obligations with a direct
impact on the operation of the domes-
tic market, also known as ATAD (Anti-
Tax Avoidance Directive). Member
states have the obligation to apply this
Directive starting with January 1, 2019.
This Directive was necessary within the
action plan against base erosion and
profit shifting (BEPS).
In what follows, I will attempt to indi-
cate some of the most relevant changes
which Directive 2016/1164 brings to
the field of interest payment by associ-
ates.
First, the Directive completes the cur-
rent definition of associates from the
Fiscal Code in the meaning of broaden-
ing the scope of this notion, including
to case of indirect possession of at least
25% of the capital or voting rights.
Another important modification is rep-
resented by the establishment of an in-
terest deductibility limit, pro rata with
the taxpayer’s profits, taxes, deprecia-
tion and amortization (EBITDA). More-
over, it does not mention any longer
the deductibility of interest-related
costs, but the deductibility of excess in-
debtedness costs. They are defined as
„the amount by which the deductible
indebtedness costs of a taxpayer ex-
ceeds any taxable incomes from inter-
ests and other economically equivalent
taxable incomes which the taxpayer re-
ceives according to the domestic law.“
In compliance with the provisions of
Directive 2016/1164, excess indebted-
ness costs are deductible in the fiscal
period when they are incurred within
the limit of 30% of EBITDA.
Similar to any legislative provision, this
Directive as well stipulates deroga-
tions, but it also provides member
states with the opportunity to adjust
various provisions depending on their
internal needs.
To conclude, considering that the Di-
rective will only be implemented be-
ginning with January 1, 2019, for the
moment we have to abide by the provi-
sions of the Fiscal Code and of Direc-
tive 2011/96/EU on the common
system of taxation applicable in the
case of parent companies and sub-
sidiaries of different member states.






