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A

cum câțiva ani, ziarul londonez „The
Guardian” invita diferiți posesori de meserii
considerate mai speciale să le împărtășească cititorilor, chiar sub acoperirea anonimatului, despre
cum e în realitate munca lor. Seria se chema chiar
așa - „Din viața secretă a ...”. A venit și rândul unui
consultant fiscal, adică - nu-i așa? - a aceluia care
ajută oamenii „cum să-și planifice finanțele pentru a
fi siguri că plătesc impozitele în suma corectă” (conform nationalcarrers.service.gov.uk).
Cum se destăinuia anonimul sfătuitor de taxe britanic? „Să ai de-a face cu HMRC (Fiscul britanic)
poate fi un coșmar, pentru că o țin mereu în reorganizări. Mulți din angajații lor cu experiență au fost
înlocuiți cu oameni care nu sunt pe măsură. Apoi e
această muncă continuă de a ține pasul cu torentul de
nouă legislație care apare în fiecare an. E greu pentru
mine, care sunt realmente pasionat/obsedat de fiscalitate. Dar îmi închipui cum se simte un contribuabil
care trebuie să se descurce singur. (…) În majoritatea
timpului, ne ocupăm cu acea muncă de rutină de conformare fiscală, dar, din când în când, vine și partea
interesantă - planificare fiscală, reorganizare de companii, achiziții... Îmi place partea asta, nu doar pentru că este mai profitabilă, ci și pentru că mă provoacă
intelectual. Ca mulți dintre cei care lucrează în fiscalitate, și eu sunt nițel cam tocilar. (…) Nu am pledat
niciodată pentru scheme mascate de evitarea a plății
taxelor și chiar mi-am descurajat clienții să facă asta.
Și asta din rațiuni de moralitate, dar și din pragmatism - multe din schemele astea chiar nu funcționează
și Fiscul câștigă în instanță”.
Citind aceste declarații, îmi imaginez, dragi colegi,
că vă gândiți - „ca să vezi, nu știam că am o viață secretă de consultant britanic!”. Și ați adăuga probabil
imediat: „poate că avem noi reflexe și probleme de fiscaliști englezi, dar realitate e că funcționăm într-un
altfel de sistem. Poate că trimitem noi formularele tot
pe internet, dar formularele sunt altfel!”
Sunt zeci de „altfel” care vin din sute de mici detalii. Alter ego-ul nostru britanic vine dintr-o societate așezată, pregătită să recepteze munca sfătuitorului de taxe încă de pe la 1890 (atunci sunt

atestate primele cursuri de pregătire în fiscalitate).
El negociază cu un Fisc care e atât de puternic încât își permite să fie flexibil, să propună un sistem
alternativ de rezolvare a disputelor fiscale, printr-un mediator specializat (altul decât inspectorul
de caz), să aloce un om de contact care să se ocupe
cel puțin de marii clienți… Apropo, acolo plătitorii de taxe sunt considerați clienți în raport cu
Fiscul.
De fapt, britanicul nostru funcționează într-un
sistem cu o altă filozofie, o filozofie care pleacă de
la legile fiscale și nu numai. Nici chiar tot tăvălugul acesta al Brexitului nu poate șterge o cultură
solidă a transparenței guvernamentale, în care administrația este în serviciul contribuabilului și nu
invers, iar un client are drepturi și sfătuitorul lui
- un statut pe măsură.
Nu spun toate acestea pentru a face imediat comparația de rigoare „pe când la noi…”. Vreau doar să
vă (re)amintesc că mai avem multe de făcut. Sigur,
nu vom putea schimba istoria de la 1890, dar pentru toate celelalte „pe când la noi...”, avem datoria
să nu renunțăm la a cere - și la a propune pași
concreți către - schimbarea pe care ne-o dorim.
Din această perspectivă, Camera Consultanților
Fiscali (CCF) își dorește să devină un forum mai
activ de dezbateri și idei, o voce mai puternică în
economie, dar și în societate. Pentru aceasta are
nevoie de voi, de toți membrii comunității.
Ați întâlnit un caz flagrant de eșec al sistemului,
ați identificat o metodă de rezolvare?! – veniți la
CCF pentru că împreună vom putea acționa mai
eficient!
De 23 aprilie, Ziua națională a consultanților fiscali, să ne reamintim că, din fericire, ne-am ales o
meserie frumoasă care mereu ne provoacă să găsim soluții. E un bun moment de a începe să ne
rescriem povestea vorbind de viața publică a
consultantului fiscal român.
La mulți ani, dragi colegi consultanți fiscali!
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Impozitarea la sursă
a veniturilor nerezidenților
NOUTĂȚI ȘI SPEȚE DE INTERES

Abstrat: Cu toate că nici 2018, nici 2019, n-au adus o revoluție fiscală în materia impozitului cu reținere la sursă pe veniturile nerezidenților, cele câteva schimbări intervenite trebuie
trecute în revistă. În plus, articolul de față prezintă câteva spețe de interes, pentru acest domeniu, fiindcă tratează aspecte cu care noi, profesioniștii, ne confruntăm adesea în practica
de consultanță fiscală.
Cuvinte cheie: persoană nerezidentă, declarație informativă, clauze contractuale, riscuri
fiscale, rezidență fiscală, reținere la sursă.
Romana SCHUSTER, Chief Knowledge Officer - KPMG Tax România

1. Noutăți

Absența schimbării ar fi prima noutate.
Ne-am fi așteptat ca pentru anul 2019 legiuitorul să facă o corecție importantă, de
reparare a erorii comise în 2018, când s-a
redus numai cota de impunere a veniturilor
rezidenților de la 16% la 10%, dar a rămas
16% cota de impozit pe venitul persoanei
fizice nerezidente, chiar dacă aceasta este
rezidentă într-un stat membru al Uniunii
Europene sau într-un stat cu care România
are încheiată o convenţie de evitare a dublei
impuneri. Menținerea unui nivel de impozitare mai ridicat pentru nerezidenți este
flagrant discriminatorie, contravenind convențiilor și prevederilor Tratatului privind
Uniunea Europeană. Se pare, însă, că anul
2019, ca și 2018, n-a fost să fie anul vreunei
revoluții fiscale în materia impozitului cu
reținere la sursa pe veniturile nerezidenților
(„IRSVN”). Merită, totuși, să trecem în revistă cele câteva schimbări intervenite, fiindcă ele au importanță practică pentru majoritatea firmelor și pentru anumite sectoare,
cum este cel de intermediere financiară.

Termen devansat pentru depunerea
declarației informative 207

În martie 2018 aparea Ordonanța1 de Urgență a Guvernului nr. 18 /2018, care a modificat
Codul fiscal, astfel încât, începând cu veni-

turile anului 2018, plătitorii de IRSVN deveneau obligați2 să depună declarația privind
calcularea și reținerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit, până la data de
31 ianuarie, inclusiv, a anului curent pentru
cel expirat. Anterior, declarația se depunea
la final de februarie, în anul următor. Același
termen scurt, de 31 ianuarie, li s-a impus și
intermediarilor, adică societăților de administrare a investițiilor sau societăților de investiții autoadministrate, ca să transmită către
fiecare contribuabil informațiile privind totalul câștigurilor/ pierderilor pentru tranzacțiile
efectuate, precum și să depună anual la organul fiscal competent o declarație informativă
privind totalul câștigurilor/ pierderilor pentru
fiecare contribuabil. Astfel, în 2019 s-a depus,
pentru prima oară, pe 31 ianuarie, Formularul
207 privind „Declaraţia informativă privind
impozitul reținut la sursă/ veniturile scutite,
pe beneficiari de venit nerezidenți”. Pe 15
ianuarie 2019 a apărut în Monitorul Oficial
un nou Ordin3 al Preşedintelui ANAF, care
a schimbat foarte puțin în raport de vechiul
formular. Practic, unica schimbare în formularul 207 o constituie eliminarea informațiilor
referitoare la categoria venituri din jocuri de
noroc. Începând cu data de 23 martie 2018,
veniturilor obţinute de nerezidenți la jocurile de noroc practicate în România le sunt
aplicabile regulile de stabilire și declarare

prevăzute la Titlul IV „Impozit pe venit” din
Codul Fiscal. Astfel, impozitul pe veniturile
obținute din jocurile de noroc practicate în
România de persoane nerezidente se declară
în formularul 205.

Înregistrarea fiscală a nerezidentului la
cererea plătitorului de venit sau a băncii
la care își deschide cont

Din punct de vedere practic, notăm că și în
2019 s-a putut valida și transmite declarația
207 fără completarea NIF-ului românesc
pentru nerezidenți, probabil fiindcă ANAF
s-a ferit de un nou blocaj, în contextul în
care oricum digitalizarea depunerii declarației unice începând cu acest an reprezintă o
provocare suficient de mare. Pe de altă parte,
reamintim că art.82 din Codul de procedură
fiscală care instituie obligația înregistrării
fiscale a oricărui nerezident care obține
venituri din România nu este abrogată, deci
poate produce oricând efecte. Mai mult,
prin Ordonanța Guvernului nr. 30/2017,
în Codul de procedură fiscală s-au instituit
prevederi speciale privind înregistrarea
fiscală a persoanelor nerezidente în sarcina
instituțiilor de credit, care sunt obligate să
solicite4 organelor fiscale atribuirea numărului de identificare fiscală/ codul de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial nr.
260 din 23 martie 2018.
2. Fac excepție plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor și plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu o persoană juridică.
3. OPANAF Nr. 48/2019 din 11 ianuarie 2019 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din
investiții, pe beneficiari de venit” și 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.
4. Certificatul de înregistrare fiscală a acestor clienți este comunicat instituției de credit pentru ca aceasta la rândul ei să îl comunice persoanei fizice/juridice nerezidente.
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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nu dețin cod de identificare la momentul la
care acestea solicită deschiderea unui cont
bancar sau închirierea unei casete de valori.
Prin urmare, administrația noastră fiscală nu
pare că ar renunța în vreun fel la ideea atribuirii de NIF-uri oricărui nerezident care
obține venituri pasive din țară, pentru care
plata impozitului cade în sarcina plătitorului
rezident de venit, ci dimpotrivă.

Convenții noi pentru evitarea dublei
impuneri înlocuiesc vechi tratate

Revenind la noutăți, trebuie să remarcăm și
ultimele convenții de evitare a dublei impuneri semnate de România, cu impact recent.
În 2018 au intrat în vigoare tratate noi cu
două țări extrem de importante pentru noi,
fiindcă relațiile economice sunt frecvente și
semnificative, adică China5 și Italia6. Din
2019 se aplică noua convenție cu Bosnia și
Herțegovina7, în locul celei vechi, semnată
cu defuncta Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia, semnată la Belgrad la 29 aprilie
1986.
Orice firmă care derulează de ani buni afaceri
cu aceste țări trebuie să reanalizeze impactul
noilor convenții asupra afacerilor cu partenerii din aceste trei țări. Dacă ne uităm, cu titlu
de exemplu, la noua Convenție cu China,
vedem că s-au redus IRSVN-ul pe dividende,
dobânzi și redevențe de la 10% la 3%.

2. Spețe de interes

În materia IRSVN, pentru firmele românești problema recalificării naturii unei plăți,
de către autoritatea fiscală, este una recurentă și generatoare de litigii fiscale cu miza
mare. Unele dintre aceste litigii s-au tranșat
la ICCJ, cu rezultat nefavorabil contribuabilului. Argumentele autorității fiscale, care au
convins instanța, trebuie așadar cunoscute,
pentru a evita erorile în clauze contractuale
ce pot genera riscuri fiscale, sau alte abordări
greșite atunci când se fac plăți sau cesiuni în
favoarea acționarilor nerezidenți.

Linia fină dintre servicii de
asistență tehnică și transferul de
know-how – când clauza de
confidențialitate poate face diferența

Decizia8 ICCJ nr. 2979/12.10.2017 privește
un litigiu fiscal dintre o socitate comercială
și Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – D.G.A.M.C. referitor la obligaţii supli-

mentare pentru impozit pe venituri obţinute
de nerezidenţi din România.
Decizia vizează, printre altele, și o speță
frecvent întâlnită în practică, respectiv recalificarea plăților efectuate în temeiul unui
contract de prestări servicii și asistență tehnică în plăți de redevențe pentru transfer de
know-how, cu implicația obligației de reținere și virare a unui impozit de 10% (drept
alocat României prin Convențiile aplicabile,
tipic pentru convențiile României, bazate pe
convenția-model OCDE).
Definiția dată de Codul fiscal know-howului este „orice informaţie cu privire la o experienţă industrială, comercială sau ştiinţifică care este necesară pentru fabricarea unui
produs sau pentru aplicarea unui proces existent şi a cărei dezvăluire către alte persoane
nu este permisă fără autorizaţia persoanei
care a furnizat această informaţie; în măsura
în care provine din experienţă, know-howul reprezintă ceea ce un producător nu poate
şti din simpla examinare a produsului şi din
simpla cunoaştere a progresului tehnicii”.
Legat de contractul de asistență tehnică, Societatea recurentă a susţinut că reclasificarea
în transfer de know-how nu este justificată,
întrucât convenţiile de evitare a dublei impuneri încheiate cu Marea Britanie și SUA,
dar și comentariile la Modelul Convenţiei
de evitare a dublei impuneri al OCDE,
prevăd că transferul de know-how implică transmiterea de informaţii industriale,
comerciale sau ştiinţifice care rămân nedivulgate publicului, cel care dă informaţiile
neavând obligaţia să participe la aplicarea
formulelor puse la dispoziţia beneficiarului
şi nici să garanteze rezultatul aplicării, astfel
că acest tip de contract diferă de contractele
de prestări servicii încheiate de Societate,
contracte în care oricare dintre părţi se
angajează exclusiv să utilizeze cunoştinţele
sale uzuale pentru executarea de către ea
însăşi de lucrări pentru cealaltă parte. Cele
două societăţi din Marea Britanie şi SUA
și-au utilizat cunoştinţele pentru prestarea
de servicii pentru Societatea recurentă şi
nu s-au angajat să transfere acesteia dreptul
de a folosi aceste experienţe specifice. Mai
mult, aceste servicii au constat în furnizarea
anumitor rapoarte, studii, întocmite pe baza
informaţiilor/ datelor culese în timpul vizi-

telor de lucru în rafinărie specifice activităţii
recurentei care puteau fi folosite de aceasta
doar în scopul activităţii proprii. Simpla
existenţă în contract a unor clauze de confidenţialitate ce guvernează relaţia comercială
nu este suficientă şi definitorie pentru a
reîncadra plăţile pentru serviciile prestate
de societăţi ca fiind plăţi pentru know-how,
importantă fiind voinţa părţilor consfinţită
în dispoziţiile contractelor respective şi, de
aceea, tratamentul fiscal aplicat a fost cel
corect, veniturile celor doi prestatori fiind
din prestări de servicii şi nu din redevenţe,
organul fiscal calificând vădit eronat contractele în cauză.
Argumentele au fost respinse de instanța
supremă, care a arătat că un contract de
know-how constă în transmiterea unui
procedeu tehnic completat cu asistenţă
tehnică. Transmiterea se poate realiza în
mai multe moduri: prin transmiterea documentaţiilor, planurilor, desenelor, schiţelor;
prin furnizarea de material sau părţi componente de instalaţii; prin trimiterea de
specialişti tehnici, economici, de marketing;
prin pregătirea şi specializarea de cadre ale
beneficiarului contractului. Caracteristicile
principale ale contractului sunt noutatea şi
secretul. Transmiterea acestor cunoştinţe de
la titular la beneficiar se face prin predarea
documentaţiei: dosare, planuri, furnizarea
de materiale necesare aplicării tehnicii sau
procedeului care face obiectul contractului,
adică tot ce e necesar şi caracteristic procedeului în cauza, inclusiv specialişti. De
aceea, nu se poate susţine că dacă serviciile
au constat în furnizarea anumitor rapoarte,
studii, am fi în prezenţa unor prestări de
servicii, pentru că din interpretarea clauzelor
contractului se poate deduce că ne aflăm în
prezenţa unui contract de know-how.
Instanța supremă a analizat contractul încheiat între părţi, având ca obiect, potrivit
clauzelor contractuale, prestarea de servicii
şi suport pentru îmbunătăţirea profitului şi
pentru proiect. Contractul prevedea, printre altele, o clauză de confidențialitate cu
privire la toate informațiile și documentele
transmise în cadrul asistenței. Potrivit res
pectivei clauze, orice rapoarte, recomandări
ori materiale furnizate clientului sunt pentru
folosinţa internă a clientului şi nici un raport, recomandare ori material nu va putea

5. Legea nr. 99/2017 din 9 mai 2017 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea
evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2016.
6. Legea nr. 28/2016 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și prevenirea evaziunii
fiscale și a Protocolului adițional la convenție, semnate la Riga la 25 aprilie 2015.
7. Legea nr. 75/2018 din 22 martie 2018 pentru ratificarea Convenției dintre România și Bosnia și Herțegovina pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele
pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016.
8. ICCJ a menținut Sentinţa civilă nr. 87 din 27 octombrie 2014 a Curții de Apel Constanţa.
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fi publicat ori comunicat prin nici un mod
vreunui terţ, fără permisiunea expresă scrisă
a furnizorului. Mai mult, capitolul privind
„Restricţii privind dezvăluirea”, prevedea o
clauză potrivit căreia „...copierea sau distribuirea acestui material către oricine în afara
organizaţiei clientului fără permisiune scrisă
este interzisă în mod expres”. Descrierea
serviciilor detalia domeniile funcţionale ce
vor fi incluse în proiect şi reda etapele cuprinse în fiecare fază, rezultând astfel: lucrări
de asistenţă şi implementare, ce cuprind
suport managerial şi suport tehnic, incluzând metodologii, cunoştinţe, experienţe
furnizate de prestator.
În plus, o clauză contractuală stipula că:
„Prestarea de Servicii Tehnice şi iniţiativele
privind Suportul pentru Îmbunătăţirea
Profitului şi pentru Proiect, care nu includ
categoriile de livrabile D, E, F, G sau H
(după cum sunt definite în Secţiunea 3.3.
din propunerea tehnică), vor fi interpretate
ca servicii de asistenţă tehnică şi nu vor
fi considerate a determina un transfer de
know-how sau de drepturi de proprietate
intelectuală ...”.
Per a contrario, a susținut instanța, rezultă
că există „categorii de livrabile” în cadrul
propunerii tehnice, parte din contract, care
pot fi interpretate ca transfer de know-how,
respectiv cele menționate în Secţiunea 3.3.
din propunerea tehnică, operaţiuni ce reprezintă parte importantă din serviciile agreate
şi care au caracter de noutate şi monopol al
prestatorului, ce conduc la caracterul secret
al informaţiilor, cunoştinţelor, serviciilor

prestate. Instanța argumentează că rezultă
din ansamblul contractului, că prestatorul
nu s-a obligat la un simplu serviciu în beneficiul Societății recurente, ci a înţeles să
transfere o întreagă tehnologie, un ansamblu
de cunoştinţe tehnice ce cuprind informaţii,
experienţă, abilitate şi care sunt necesare
funcţionării unor instalaţii, produse sau elaborării sau funcţionării unor tehnologii sau
procedee, respectiv un transfer de Knowhow. Serviciile tehnice furnizate de prestator
presupun transferul de cunoştinţe şi proceduri de lucru către „staff-ul cheie” al Societății recurente, dar şi realizarea de servicii,
astfel cum sunt evidenţiate în art. 3.3. din
„Propunerea tehnică pentru Furnizarea unui
Parteneriat având ca obiect servicii tehnice”. Prin urmare, arată instanța, clauzele de
confidenţialitate inserate în contract nu au
numai rolul de a proteja raporturile juridice
născute între cei doi comercianţi, acestea ţin
chiar de natura convenţiei semnate, fiind de
esenţa contractului de know-how păstrarea
confidenţialităţii asupra a tot ceea ce se
livrează şi furnizează către beneficiar.
Cum scopul principal al contractului a fost
know-how, iar potrivit Normelor de aplicare
a Codului fiscal, „Dacă totuşi o anumită
parte din ceea ce urmează a se asigura
prin contract constituie de departe scopul
principal al contractului, cealaltă porţiune
fiind auxiliară, tratamentul aplicat porţiunii
principale de contract se aplică întregii sume
care trebuie plătită conform contractului”,
toate plățile efectuate în cadrul contractului
se consideră a fi făcute pentru un transfer de
know-how.

Calificarea ca dobânzi a sumelor retrase
de asociatul unic nerezident peste nivelul
sumelor cu care a creditat societatea

Decizia ICCJ nr. 2070/31.05.2017 vizează
un litigiu fiscal judecat pe fond în cadrul
Curții de Apel Brașov, recurat de societate
la ICCJ fără succes. Referitor la calificarea
sumelor transferate în plus/ retrase de asociatul unic, autoritățile fiscale au reținut că,
după încasarea contravalorii unor imobile
vândute în anul 2007, o mare parte a acestei
sume a fost transferată din contul societății
în contul asociatului unic cu mențiunea
„rambursare creditare”, deși creditarea
asociatului unic era mai mică decât sumele plătite. Sumele transferate în plus din
conturile societății către asociatul unic au
fost înregistrate în contul „Decontări din
operațiuni în curs de clarificare”. Inspecția
fiscală a apreciat că se impune, în temeiul
art. 11 din C. fisc., reîncadrarea fiscală a
acestor sume ca fiind dobânzi pentru împrumuturile acordate anterior societății
recurente. Contrar susținerilor recurentei,
ICCJ a arătat că sumele plătite în plus nu
pot fi considerate ca fiind o plată eronată,
întrucât asociatul unic nu a restituit sumele respective, ci a solicitat compensarea
cu sume rezultate din tranzacții ce vor fi
încheiate ulterior, operațiune interzisă de
reglementările contabile, potrivit cărora nu
se pot înregistra în evidența contabilă datorii viitoare. Având în vedere starea de fapt
fiscală, a arătat ICCJ, aspectele referitoare la
calificarea sumelor retrase de asociatul unic
peste nivelul sumelor cu care a creditat societatea produc efecte și asupra impozitului
pe veniturile nerezidenților.
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Certificatele de înregistrare fiscală
într-o țară nu atestă rezidența fiscală
în țara respectivă

În aceeași Decizie ICCJ nr.
2070/31.05.2017, menționată mai sus,
referitor la cuantumul impozitului
stabilit de organul fiscal, critica adusă
deciziei instanței de fond viza stabilirea
incorectă a cotei de impozit aplicabile
de 16% în loc de 10% potrivit art. 11
pct. 2 din Convenția de evitare a dublei
impuneri încheiată cu Elveția. Critica a
fost considerata nefondată, întrucât, în
esență, nu a fost dovedită rezidența fiscală.
Administratorul societății recurente a
depus la sediul autorității intimate 5
certificate de înregistrare fiscală emise
de către autoritățile fiscale din Elveția pe
numele său pentru anii fiscali relevanți,
care certifică plata impozitului aplicabil în
virtutea calității de proprietar asupra unui
imobil din Elveția - Zurich, domiciliul
înscris în aceste documente fiind, însă,
în Israel. Instanța de recurs, în acord
cu judecătorul fondului, a considerat că
certificatele de care se prevalează recurenta
nu fac dovada rezidenței fiscale, noțiunea
de rezident, potrivit Convenției dintre
România și Confederația Elvețiană
privind evitarea dublei impuneri cu privire
la impozitele pe venit și pe avere, fiind
determinată prin raportare la noțiunea de
„subiect de impunere în acel stat, datorită
domiciliului său, rezidenței sale, sediul
conducerii sau oricărui alt criteriu de
natură similară”. Or, în speță, documentele
depuse de recurentă nu atestă că
nerezidentul are rezidența fiscală în Elveția,
ci doar că este înregistrat în scopuri fiscale
în Cantonul Zurich, fiind supus unui
impozit cu titlu parțial, respectiv impozitul
pe proprietatea deținută în respectivul
canton.
Concluzie. Deși impozitul cu reținere
la sursă se modifică rar, există suficiente
schimbări în aspectele procedurale și suficiente provocări în administrarea acestuia
de către autoritatea fiscală, încât să merite a
fi urmărit cu atenție. În anii următori, marea provocare o va reprezenta Convenţia
Multilaterală De Implementare a Măsurilor Tratatelor Fiscale Menite să Prevină
Erodarea Bazei Impozabile şi Transferul
Profiturilor, semnată de țara noastră în 7
iunie 2017. Ratificarea și implementarea
acestei convenții ar putea avea loc chiar în
acest an. Despre impactul acesteia, însă,
urmează să discutăm într-un articol viitor, dedicat temei, de altfel, foarte vaste și
complexe.
8
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Scutirea pentru serviciile
Abstract: Aplicarea scutirilor de TVA trebuie interpretată în mod strict. Astfel, având în
vedere unele decizii de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene care au stârnit interes, am
analizat aplicarea acestor scutiri pentru unele categorii de servicii, cum ar fi: transportul
de bunuri precum și alte servicii legate de exportul de bunuri (manipulare, încărcare,
descărcare).
Cuvinte cheie: „L.Č.” IK, servicii de transport, scutirea de TVA, export de bunuri,
intermediari.
Alex COMĂNESCU, Associate Director - Servicii de Asistență Fiscală - KPMG România
Vladimir ZOICAN, Manager - Servicii de Asistență Fiscală - KPMG România

U

n principiu fundamental al
TVA în Uniunea Europeană
spune că exporturile, precum
și serviciile de transport
legate de exportul de bunuri, nu sunt
supuse TVA, fiind scutite cu drept de
deducere. Această prevedere există tocmai pentru ca exportatorii din UE să
nu fie penalizați prin reflectarea TVA
pe care l-au suportat în prețul bunurilor
pe care le exportă.
În data de 29 iunie 2017, Curtea de
Justiție a Uniunii Europene (în continuare numită „CJUE”) a emis decizia
în cazul C-288/16 „L.Č.” IK cu privire
la aplicabilitatea scutirii de TVA pentru
prestarea de servicii de transport bunuri
(în legătură cu un export). Mai specific,
această decizie analizează cazurile în
care aceste servicii nu sunt furnizate în
mod direct unui expeditor sau destinatar al mărfurilor.
Specific, compania Atek, în calitate de
transportator, a încheiat contracte privind transportul de mărfuri din portul
Riga către Belarus (destinație non-UE).
Cu toate acestea, pentru transportul
efectiv, Atek a apelat la un subcontractor - societatea „L.Č.” care a efectuat
transportul cu autovehiculele Atek. În
conformitate cu prevederile contractuale dintre cele două părți, angajații
„L.Č.” au condus autovehiculele, s-au
ocupat de alimentarea cu combustibil, de obligațiile privind formalitățile
vamale, precum și de supravegherea
mărfurilor și transferarea acestora către
destinatar.
Societatea „L.Č.” a considerat serviciile
furnizate drept servicii legate de exportul de mărfuri din Letonia în Belarus și,
în consecință, aceasta a aplicat scutirea
de TVA, potrivit articolului 146 din Di-

rectiva 112/2006 (în continuare numită
„Directiva de TVA”).
Ulterior, în cadrul unei inspecții fiscale,
autoritățile fiscale din Letonia au considerat că „L.Č.” a aplicat în mod eronat
scutirea de TVA, argumentând că:
l „ în lipsa unui raport juridic cu expeditorul sau cu destinatarul mărfurilor
transportate, aceste servicii nu puteau fi
asimilate unor servicii de expediere sau
de comisionare de mărfuri;
ln
 efiind titulară a licenței cerute de
dreptul leton, „L.Č.” nu putea fi considerată ca având calitatea de transportator și nu era autorizată, în consecință,
să efectueze transporturi de marfă.”

Prevederile Directivei
de TVA și decizia CJUE

Conform articolului 146 din Directiva
de TVA, Statele Membre trebuie să
acorde o scutire de TVA pentru furnizarea de servicii, inclusiv transportul și
operațiunile auxiliare, în cazul în care
acestea au legătură directă cu exportul
de mărfuri sau cu importului de bunuri.
Această scutire completează scutirea de
TVA prevăzută la articolul 146 alineatul (1) litera (a) aplicabilă exporturilor
de bunuri. Principial, scopul acestei
scutiri este de a se asigura că prestările
de servicii direct legate de un export de
bunuri ar fi în aplicarea sferei de TVA
la locul de consum al acestor servicii,
adică locul de destinație a bunurilor
exportate.
Conform jurisprudenței constante a
CJUE, scutirile de TVA trebuie interpretate în mod strict, întrucât constituie
excepții de la principiul general potrivit
căruia TVA se percepe pentru toate serviciile furnizate cu titlu oneros de către

legislație

de transport efectuate de intermediari

o persoană impozabilă. În consecință,
CJUE a constatat că „această dispoziție
trebuie interpretată în sensul că existența
unei legături directe implică nu numai
că, prin obiectul lor, prestarea de servicii
vizată contribuie la realizarea efectivă a
unei operațiuni de export sau de import, ci
și că aceste servicii sunt furnizate direct,
după caz, exportatorului, importatorului
sau destinatarului bunurilor vizate prin
dispoziția menționată.”
Cu alte cuvinte, un subcontractor de
servicii de transport nu poate aplica
scutirea de TVA deoarece nu facturează
direct expeditorul sau destinatarul mărfurilor, ci o altă societate de transport
sau un intermediar.

Implicațiile în materie de TVA înainte
și după Cazul C-288/16 „L.Č.” IK

Care sunt consecințele practice ale acestei interpretări?
În primul rând, pentru a putea răspunde
la această întrebare, trebuie să avem în
vedere modul în care Statele Membre
(inclusiv România) au tratat astfel de
prestări de servicii din perspectiva TVA.
În legislația națională, România a implementat prevederile menționate din
Directiva de TVA la articolul 294 din
Codul Fiscal. Prevederea este scurtă și
concisă: „sunt scutite de taxă prestările de
servicii, inclusiv transportul și serviciile
accesorii transportului, legate direct de
exportul de bunuri”.

Pe de altă parte, pe cât de scurt și la
obiect este acest paragraf din Codul
Fiscal, pe atât de detaliate sunt explicațiile din legislația conexă (OMF
103/2016 - numit în continuare „Ordinul”). Articolul 4 al acestui Ordin abordează o suită de exemple privind serviciile de transport, serviciile accesorii
transportului, alte servicii auxiliare etc.
În toate aceste exemple, este menționat
că scutirea de taxă trebuie justificată de
către prestator, sau beneficiar (în funcție
de cine ar fi persoana obligată la plata
taxei, dacă n-ar fi aplicabilă scutirea),
atunci când aceste servicii ar fi impozabile în România, pe baza următoarelor
documente:
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a) f actura întocmită în conformitate cu
prevederile Codului Fiscal;
b) c ontractul încheiat cu beneficiarul
sau prestatorul (în funcție de partea
contractuală ce trebuie să justifice
scutirea);
c) d
 ocumentele specifice de transport,
în funcție de tipul transportului;
d) d
 ocumente din care să rezulte că bunurile transportate au fost exportate
sau documente din care să rezulte că
prestările de servicii (dacă sunt altele
decât transport) sunt legate direct de
exportul de bunuri.
Chiar și la o citire rapidă se poate observa că în niciunul dintre exemplele
enumerate la articolul 4 din Ordin nu
se menționează că scutirea de TVA se
aplică doar dacă serviciile de transport
legate de un export (ori alte servicii
auxiliare direct legate de un export
de bunuri) sunt prestate în beneficiul
destinatarului bunurilor sau al beneficiarului final.
Mai mult, toate exemplele descrise la
articolul 4 din Ordin sunt între două
părți: „A facturează către B un transport din China în SUA,” sau „A facturează către B un serviciu de încărcare de
bunuri în camioane, serviciul fiind efectuat pe teritoriul Serbiei,” sau „A facturează către B un serviciu de descărcare
de bunuri efectuat în Elveția, aferent
unui transport din Italia în Elveția.”
Ori, de cele mai multe ori, societățile
apelează la subcontractori în ceea ce
privește serviciile de transport, mai
ales în ceea ce privește serviciile de
transport multimodal. Astfel, chiar
din lipsa unor exemple concrete care
să menționeze clar că scutirea de TVA
ar fi aplicabilă doar dacă persoana care
efectuează transportul este contractată
direct de către expeditor sau destinatar, se poate interpreta că, până la data
la care CJUE a emis decizia în cazul
C-288/16 „L.Č.” IK, intenția autorităților din România a fost de a considera scutirea aplicabilă pentru toate
serviciile de transport, sau accesorii
transportului direct legate de un export
de bunuri - indiferent de cine era beneficiarul acestor servicii.
Totuși, nici Codul Fiscal, nici Ordinul
nu aduc vreo clarificare cu privire la interpretarea sensului legăturii directe pe
care aceste servicii trebuie să le aibă cu
10
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operațiunea de export. Tocmai pe acest
aspect s-a pronunțat CJUE în decizia
emisă în acest caz, stabilind modul de
interpretarea legăturii directe a serviciilor de transport cu o operațiune de
export de bunuri în vederea aplicării
scutirii de TVA.
Pe de altă parte, ca urmare a deciziei
în cazul „L.Č.”, chiar și în lipsa unor
exemple clare care să atingă astfel de situații des întâlnite în practică, prevederile menționate mai sus (atât din Codul
Fiscal, cât și din Ordin) ar trebui interpretate restrictiv și astfel, scutirea de
TVA ar fi aplicabilă doar dacă persoana
care efectuează transportul de bunuri în
cadrul unui export (sau al unui import)
ar avea relația contractuală direct cu
expeditorul sau destinatarul bunurilor
respective. Această interpretare e greu
de combătut, având în vedere faptul că
deciziile CJUE sunt considerate izvor
de drept, aspect menționat atât în Codul Fiscal, cât și în Tratatul de Aderare
la Uniunea Europeană.
Totuși, această decizie a CJUE complică și mai mult lucrurile în practică,
deoarece, Directiva de TVA prevede
că Statele Membre pot implementa o
excepție de la regula generală privind
locul de impozitare a serviciilor de
transport.
Mai precis, ca regulă generală, atunci
când ambele părțile contractante sunt
persoane impozabile, locul serviciilor
de transport este locul în care este stabilit clientul, în conformitate cu articolul 44 din Directiva de TVA.
Cu toate acestea, Directiva de TVA
oferă posibilitatea Statelor Membre
de a considera locul prestării serviciilor
de transport, dacă ar fi impozabile în
afara Comunității (i.e. către beneficiar
stabilit în afara Comunității) ca fiind
situat pe teritoriul Statului Membru,
atunci când utilizarea și exploatarea
efective ale serviciilor au loc pe teritoriul
acelui State Membru, precum și considera locul prestării serviciilor de transport
ca fiind situat în afara Comunității,
atunci când utilizarea și exploatarea
efective ale serviciilor au loc în afara
Comunității.
România este unul dintre Statele
Membre care au decis să implementeze
aceste excepții în legislația națională.
Printre aceste State Membre care au
implementat măcar una dintre aces-

te două excepții amintim, cu titlu de
exemplu țări precum, Franța, Germania, Belgia, Polonia.
Astfel, în cazul în care transportul de
bunuri (în cadrul unui export) este
facturat separat în funcție de distanțele
parcurse de către diverși subcontractori
- dar nu expeditorului sau destinatarului bunurilor, pentru porțiunea de
transport de pe teritoriul României
(loc de plecare și sosire în România),
prestatorul înregistrat în scopuri de
TVA în România ar factura:
l dacă clientul său ar fi stabilit în
România sau în afara Uniunii Europene, prestatorul va aplica cota
standard de TVA (19%);
l dacă clientul ar fi stabilit în UE,
operațiunea este neimpozabilă în
România (taxare inversă în SM
unde este stabilit beneficiarul).
Dacă pentru clientul din România nu
ar fi o problemă recuperarea TVA, o
problemă ar fi generată în cazurile în
care clienții sunt stabiliți în state terțe
pentru care nu există reciprocitate privind rambursarea de TVA, pentru care
TVA facturată ar fi un element de cost.
La data acestui articol, doar persoanele
stabilite în Elveția, Norvegia, Serbia
și Turcia au posibilitatea de a solicita
rambursarea de TVA din România.

C-33/16 A Oy

Având în vedere că decizia mai sus
menționată se aplică doar pentru serviciile de transport, considerăm relevant
să urmărim logica Curții și în ceea ce
privește serviciile de încărcare și descărcare a mărfurilor pe și de pe o navă
maritimă. Astfel, în cauza C-33/16
Curții i-au fost adresate următoarele
întrebări:
l dacă aceste servicii sunt servicii
legate de nevoile directe ale încărcăturii navelor;
l în caz afirmativ, dacă scutirea este
aplicabilă chiar și în cazul în care
aceste servicii sunt prestate de intermediari.
În acest caz, compania A Oy a efectuat
servicii de manipulare a încărcăturii pe
o navă folosită pentru navigație maritimă în scopul unei activități comerciale.
Totuși, activitățile de încărcare și descărcare au fost efectuate de un subcontractor care a facturat aceste servicii
societății A Oy, care, la rândul său a
facturat clienților săi - care, în funcție

legislație
de circumstanțe - pot fi deținătorul
mărfurilor, compania de expediere sau
chiar proprietarul navei.
CJUE a decis că aceste servicii reprezintă servicii substanțiale pentru operarea navelor care transportă mărfuri
și astfel răspund nevoilor directe ale
navelor. Pe aceste considerente, serviciile în cauză sunt scutite de TVA,
indiferent că sunt efectuate de un intermediar.
În legătură cu aplicarea scutirii de
TVA - în cazul în care aceste servicii
sunt furnizate de un subcontractor,
CJUE a specificat, totuși, că scutirea
de TVA pentru astfel de servicii de
încărcare și descărcare într-un stadiu
incipient al lanțului comercial se va
aplica în situația în care scopul serviciilor este clar definit la momentul în
care prestarea de servicii este agreată
de către părți și nu se poate demonstra
existența unor abuzuri.
Este ușor de văzut cum la o primă
vedere, aceste cazuri par diferite din
perspectiva TVA. Pe de altă parte, la
o analiză mai detaliată a principiilor
pe care CJUE și-a bazat deciziile (în
fiecare dintre aceste două cazuri) este
și mai ușor de văzut similitudini. Cu
toate acestea, principala diferență, care
nu poate fi contestată de nimeni este
că în cazul A Oy se poate verifica legătura directă între serviciile efectuate
de un intermediar și nevoile directe ale
unei nave maritime, iar în cazul „L.Č.”
IK, Curtea a decis că dacă nu se facturează direct expeditorul sau destinatarul unor bunuri, serviciile de transport
efectuate nu pot fi considerate drept
având o legătură directă cu un export.

Status actual

Așa cum am spus, decizia în cazul
„L.Č.” a stârnit o serie de controverse în multe State Membre, mai ales
în acelea cu potențial sporit privind
transporturile din și în afara Comunității (aducem aminte de Germania,
Olanda, Belgia, Italia, Franța, Portugalia, Spania - toate țări cu deschidere
la mări sau Oceanul Atlantic și cu
porturi cunoscute drept prim loc de
intrare pe teritoriu Comunității).
Acest caz face valuri mai ales prin
prisma practicii din această activitate specifică. Modelul ales de Atek și

Tabelul 1
Țara
1 Austria
2 Belgia
3 Bulgaria
4 Croația
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cipru
Cehia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franța
Germania
Grecia
Ungaria
Irlanda
Italia

Scutirea pentru servicii
legate de un export aplicabilă intermediarului
Nu
Da
Da
Nu este clar specificat în
legislație
Da
Nu
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Da
Da

16 Lituania

Da

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nu
Nu
Da
Da
Da
Da
Da
Nu
Nu
Da
Nu
Da

Letonia
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
UK

Data implementării în legislația
națională
1 ianuarie 2019
n/a
n/a
Nu
n/a
1 ianuarie 2019
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1 ianuarie 2019
n/a
n/a
16 octombrie 2017 (Document al
autorităților naționale cu privire la
implementarea deciziei CJUE)
n/a
1 ianuarie 2019
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
1 ianuarie 2019
August 2017
n/a
Iulie 2017
n/a

„L.Č.” IK nu este unul izolat. Foarte
multe grupuri multinaționale, folosesc
subcontractori, în majoritatea cazurilor,
companii afiliate stabilite în diverse
State Membre, în funcție de itinerariul
ales de către client. Mai important
este că, de cele mai multe ori, acești
subcontractori sunt cei care efectuează
ultima (sau prima) bucată din transportul pe teritoriul Comunității.

în cazul „L.Č.” în legislația națională, o
parte consideră că este dificil de aplicat
în practică, iar o parte pare să aștepte
noi evoluții de la celelalte State Membre, sau poate chiar din partea CJUE.
În Tabelul 1, am încercat să sumarizăm implicațiile acestei deciziei în
cazul „L.Č.” în Statele Membre. Acest
studiu a fost efectuat cu ajutorul colegilor noștri din rețeaua KPMG.

Aceștia din urmă (sau cei dintâi) sunt
cei mai afectați de către această decizie
a CJUE. Și aici, nu ne referim doar la
o problemă de flux de numerar, ci la o
potențială restructurare de proporții,
efectuată la nivelul tuturor acestor giganți din domeniul logisticii.
Interesant este de urmărit scindarea
pe care acest caz a generat-o la nivelul
Statelor Membre. O parte dintre Statele Membre au preluat efectiv decizia

Concluzie. Va trebui să așteptăm și să
urmărim evoluția acestor spețe din perspectiva TVA în toate cele 28 de State
Membre, având în vedere divergențele
în ceea ce privește aplicabilitatea directă
a acestui caz. Vor aplica Statele Membre
această interpretare a CJUE doar situațiilor ulterioare acestei decizii sau și în
situațiile legate de perioadele anterioare
pentru care termenul de prescripție încă
nu s-a încheiat?
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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Evoluția tranzacțiilor financiare
din prisma prețurilor de transfer
DOCUMENTAREA MODERNĂ
Abstract: Tranzacțiile financiare încheiate cu entitățile afiliate nu aveau, până de curând,
un ghid pentru aplicarea principiilor de prețuri de transfer. Anul trecut, însă, a fost publicat
un Proiect al OECD în care se creionează indicații cu privire la modalitatea în care ar
trebui analizate aceste tranzacții foarte specifice. Mai exact, ghidul enunță principii de
documentare modernă a prețurilor de transfer cu privire la delimitarea cu mai multă
acuratețe a tranzacțiilor financiare, funcția de trezorerie, împrumuturi, aranjamente tip cashpooling, hedging al cursului valutar, garanții materiale, precum și pentru asigurători captivi.
Cuvinte cheie: prețuri de transfer, tranzacții financiare, OECD, funcția de trezorerie,
împrumuturi, cash-pooling, hedging, garanții materiale, asigurători captivi.
Teodora ALECU, Director - Tax - Prețuri de transfer - KPMG România
Valentin MILANOVICI, Associate Manager - Tax - Prețuri de transfer - KPMG România
Diana DRĂGULIN, Associate Manager - Tax - Servicii Financiare - KPMG România

T

ranzacțiile desfășurate de companiile din sectorul serviciilor
financiare cu societățile afiliate
se pot împarți în două mari
categorii: tranzacții cu servicii prestate sau
primite de la societăți afiliate, de tip IT,
resurse umane, contabilitate, management,
respectiv categoria tranzacțiilor financiare.
Pe de o parte, trendurile în materie de prețuri de transfer pentru tranzacții care implică servicii operaționale este dat de companiile comerciale, care își desfășoară activitatea
în economie, pe piețe non-financiare. De
cealaltă parte sunt, însă, tranzacțiile financiare intra-grup, pentru care trendurile sunt
pornite de jucătorii piețelor financiare, care
aduc ca reper norme bine stabilite când vine
vorba de încheierea acestor tipuri de tranzacții cu clienții lor independenți.
Spre deosebire de alte sectoare de activitate,
pentru tranzacțiile financiare încheiate cu
entități afiliate nu există un ghid de aplicare
a conceptelor privind analiza acestora din

perspectiva prețurilor de transfer1, iar clasica metoda cost plus mark-up nu era decât
arareori aplicabilă.
Anul trecut, însă, au început să se facă pași
pentru elaborarea unor norme în acest
sens. Mai exact, ca parte a inițiativei anti-migrarea profiturilor și erodarea bazei de
impunere („BEPS” – base erosion and profit
shifting), mai precis, a acțiunilor 8-10 din
această inițiativă, OECD a redactat un proiect pentru clarificări suplimentare și norme
de aplicare a regulilor de prețuri de transfer
pentru tranzacții financiare („Proiectul”).
Proiectul a fost lansat în perioada 3 iulie – 7
septembrie 2018, iar părțile interesate au
fost invitate să comenteze asupra textului și
să răspundă la anumite întrebări specifice. O
formă actualizată a comentariilor este așteptată în aprilie 2019.
Proiectul introduce câteva concepte noi,
însă oferă și indicații cu privire la aplicarea
principiilor de prețuri de transfer. Printre
subiectele abordate în Proiect se numără

descrierea cu acuratețe a tranzacțiilor financiare, analiza funcției de trezorerie la nivelul
unui grup (inclusiv a împrumuturilor, tranzacțiilor de cash-pooling și a hedging-ului),
analiza garanțiilor financiare și a asigurătorilor captivi. Fiecare din aspectele amintite
sunt descrise în cele ce urmează.

Descrierea cu acuratețe a tranzacției

În primul rând, în Proiect se reiterează
faptul că înainte de a încheia o tranzacție cu o entitate afiliată, ambele părți ale
tranzacției trebuie să analizeze dacă există
alternative mai eficiente din punct de vedere economic.

De exemplu, un împrumutător poate analiza
dacă există oportunități mai atractive de investiții a capitalului disponibil, iar un împrumutat poate analiza dacă există oportunități
mai eficiente pentru a obține finanțare. Acest
aspect este menționat și în principiile de prețuri de transfer elaborat de OECD și trebuie
respectat pentru toate tipurile de tranzacții,

1. Puținele referiri la tranzacții financiare din ghidul OECD vizau în fapt doar împrumuturile intra-grup și, mai specific, se refereau la posibile reclasificări ale acestora în contribuții mascate la
capitalul social. Mai exact, organele de inspecție fiscală din România se foloseau de anumite paragrafe din Capitolul I al ghidului referitoare la “Recunoașterea tranzacțiilor întreprinse efectiv” care
menționează că administrația fiscală poate să nu ia în considerare sau poate să reclasifice o tranzacție controlată dacă, “ținând cont de circumstanțele economice ale companiei care primește împrumutul, nu ar fi fost previzibil ca investiția să fie structurată astfel. În acest caz, poate fi corect ca administrația fiscală să caracterizeze investiția în conformitate cu substanța sa economică, având
ca rezultat tratarea împrumutului ca pe o subscriere de capital”. Totodată, echipele de inspecție fiscală mai fac trimitere și la Raportul OECD pentru capitalizarea subțire (pct.75-76) din anul 1986,
aratând că reprezintă indicii că în realitate un împrumut reprezintă o participare la capital când se observă un grad de îndatorare ridicat înainte sau după acordarea împrumutului, când împrumutul
a fost destinat finanțării nevoilor pe termen lung, când împrumutul a fost convertit la un moment dat în capital sau când lipsesc din contract clauze precise privind rambursarea creditului până la
o dată certă.
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însă atunci când vine vorba de tranzacții
financiare, inspectorii fiscali pot verifica cu
ușurință ce alternative erau disponibile pentru ambele părți ale tranzacției.
Proiectul menționează că, pentru descrierea cu acuratețe a tranzacției, este necesar
să se analizeze contractul și documentele
adiționale acestuia, dar și situația de fapt
(dacă fluxul tranzacției respectă termenii
contractuali), pentru ca părțile tranzacției
să se asigure că toate clauzele contractuale reflectă realitatea economică. În caz
contrar, situația de fapt trebuie descrisă cu
acuratețe și luată în considerare ca parte a
analizei de prețuri de transfer.
De asemenea, se subliniază importanța
analizei funcționale, însă realizată diferențiat pentru fiecare parte a tranzacției.
Spre exemplu, în cazul unei finanțări,
împrumutătorul trebuie să evalueze ce
riscuri își asumă și dacă este capabil să
susțină capitalul împrumutat, pe când
împrumutatul trebuie să se asigure că are
suficiente fonduri pentru rambursări și
că își poate îndeplini obligațiile asumate
prin contract.
Un alt aspect important punctat în Proiect se referă la identificarea caracteristicilor relevante pentru tranzacția financiară analizată, cum ar fi: suma, maturitatea,
graficul de rambursare, scopul, locația geografică, moneda, existența unor garanții.
Toate aspectele menționate mai sus trebuie
analizate ținând cont și de circumstanțele
economice, dar și de strategia de afaceri ale
contribuabilului. Circumstanțele economice pot influența semnificativ prețurile agreate pentru tranzacțiile financiare. Înainte de a
stabili termenii contractuali, este necesar să
se analizeze trendurile privind moneda, zona
geografică, trendurile macro-economice etc.
În același sens, strategia de afaceri a unei
companii poate justifica motivul economic
pentru care se încheie o tranzacție financiară. De exemplu, termenii și condițiile unui
împrumut pot fi diferiți când împrumutatul
se află într-un proces de fuziune cu o altă
companie, față de o entitate cu caracteristici
similare, care nu se află într-un proces de
reorganizare.

Împrumuturi

Dezvoltarea economică nu se poate face fără
o finanțare a investițiilor. În cadrul grupurilor de multinaționale, alături de împrumuturile bancare, se caută surse de finanțare care
să optimizeze atât costurile la nivel de grup,

Participant 2
Participant 1

Participant 3

Leader
Cont la
bancă
cât și aspecte legate de rapiditatea accesului
la astfel de fonduri, de flexibilitatea accesului
la cash-ul necesar investițiilor și derulării
operațiunilor curente.
Pe lângă principii enunțate pentru descrierea cu acuratețe a tranzacției și implicațiile
pe care acest proces le are asupra analizei
privind prețurile de transfer, Proiectul des
crie și aspecte specifice mai multor tipuri de
tranzacții financiare. O astfel de tranzacție
financiară descrisă prin prisma prețurilor de
transfer o reprezintă împrumuturile acordate
între entități afiliate.
Managerii de trezorerie din cadrul unui
grup determină strategia de finanțare a
societăților din grup luând în considerare
nu numai împrumuturile bancare, ci și posibilitatea de a emite obligațiuni pe piață, de
a se lista la bursa de valori, de a aduce noi
aporturi în cash la capitalul social al firmelor
din grup și nu în ultimul rând de a finanța
activitățile locale prin acordarea de împrumuturi intra-grup. Recomandarea OECD
în ceea ce privește costurile de finanțare prin
listare sau emisiune de obligațiuni este aceea
de a delimita acele costuri care trebuie suportate de firma mamă, intrând în categoria
de shareholding costs.
Un concept nou introdus de Proiect în analiza de prețuri de transfer a împrumuturilor
acordate între entități afiliate îl reprezintă
„rata de dobândă fără risc” (a obligațiunilor
guvernamentale) sau „rata de dobândă ajustată” pentru cazurile în care împrumutătorul
nu are capacitatea de a gestiona riscurile asociate cu împrumutul acordat. Acest concept
aduce noutate în sfera prețurilor de transfer,

Virează/trage cash
Primește/plătește
dobândă
însă poate ridica probleme din punct de vedere practic, când se realizează analiza economică a tranzacției.
Cel mai probabil, când vine vorba de entități
din jurisdicții diferite, autoritățile fiscale
nu au o viziune de ansamblu asupra caracteristicilor entității dintr-o altă jurisdicție.
Aplicarea acestui principiu în practică ar
putea atrage ajustări din partea autorităților
fiscale. Rămâne, însă, de văzut cum vor arăta
în variantă finală normele OECD pentru
tranzacții financiare din perspectiva prețurilor de transfer.
La nivel practic, finanțările intra-grup prin
împrumut reprezintă o alternativă des întâlnită și are o amploare din ce în ce mai
mare, datorită eficacității sale. Contractarea
unui împrumut bancar necesită o evaluare
prealabilă a bonității împrumutatului. Riscul
pe care și-l asumă banca este determinat
conform metodologiei sale și se reflectă în
decizia de a da sau nu un anumit împrumut,
de o valoare mai mare sau mai mică, dar și
la o rată a dobânzii mai mare sau mai mică.
În cazul în care bonitatea împrumutatului nu este foarte bună, băncile se asigură
prin perceperea de rate ale dobânzilor mai
ridicate, dar și prin solicitarea de garanții
suplimentare de la grup, alături de garanțiile
imobiliare pe care le solicită în mod normal.
În cadrul acestui proiect emis de OECD se
reiterează principiul prețurilor de transfer
conform cărora un independent trebuie să
se comporte similar unei terțe părți, în cazul
împrumuturilor, similar unei bănci finanțatoare.
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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Astfel, firma finanțatoare este îndreptățită,
conform principiilor prețurilor de transfer,
să analizeze riscul de a nu încasa la termen
ratele pentru împrumutul pe care-l va
acorda. Fără a fi o metodologie standard de
urmat, firma finanțatoare din grup va analiza riscul de credit pe care îl are firma locală
care dorește să se împrumute pentru activitatea sa operațională sau pentru investiții.
Cum perceperea de garanții nu este o practică în cadrul grupurilor de multinaționale,
bonitatea redusă a firmei împrumutate, ar
trebui să rezulte într-o rată a dobânzii care
să aibă o componentă și pentru acoperirea
riscului de credit.
Proiectul punctează astfel câteva elemente
foarte importante care ar trebui luate în
considerare în analiza de prețuri de transfer
a tranzacțiilor de finanțare.
Mai exact, în stabilirea ratei de dobândă,
ar trebui să se țină cont de ratingul de
credit al entității împrumutate, determinat de agențiile specializate. În plus,
acest pas ar putea ajuta și la identificarea
comparabilelor pentru analiza de prețuri
de transfer.
De asemenea, în stabilirea prețurilor de
transfer a împrumuturilor este foarte
importantă și analiza perspectivei particulare a fiecărei părți ale tranzacției: a
împrumutătorului (e.g. dacă nu are alternative mai bune de investire), respectiv a
împrumutatului (e.g. dacă ar putea obține
condiții mai avantajoase de la un terț, posibilitatea renegocierii ratei de dobândă
dacă aceasta scade pe piețele financiare).
Un alt aspect de luat în seamă în analiza
împrumuturilor din perspectiva prețurilor
de transfer ar fi evaluarea comisioanelor
și garanțiilor, în așa fel încât acestea să
corespundă nivelului și structurii pe care
le-ar fi avut într-un contract de finanțare
încheiat cu o entitate independentă (e.g.
comision de neutilizare a unei linii de credit), precum și evaluarea efectului apartenenței la un grup de companii (e.g.
obținerea unui rating de credit mai mare,
unor termeni și condiții mai avantajoase).
În final, după ce rata de dobândă a
împrumutului și alte costuri asociate
acestuia au fost stabilite ținând cont de
criteriile detaliate mai sus, în Proiect se
enumeră și cele mai potrivite metode prin
care se poate dovedi faptul că prețurile de
transfer se situează la nivelul pieței. Mai
exact, acestea ar fi:
14
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l Analiza unor comparabile externe, iar
pentru a ne asigura că acestea respectă
criteriul de comparabilitate, ar trebui să se
țină cont inclusiv de ratingul de credit ale
entităților selectate;
l Analiza unor comparabile interne, în
cazul în care tranzacțiile respective pot
fi comparate cu tranzacțiile încheiate cu
societăți afiliate;
l Analiza pornind de la costul atragerii
fondurilor suportate de finanțator, dacă
este cazul, la care se adaugă o marjă de
profit;
l Precum și obținerea unei opinii de la o
bancă independentă privind rata dobânzii și comisioanele pe care aceasta le-ar
percepe pentru un împrumut similar.
Aceasta din urmă poate fi folosită doar
ca o metodă suplimentară de analiză,
întrucât opinia bancară ar reprezenta doar
o estimare a unor costuri și nu ar arăta
cu acuratețe prețurile percepute într-o
tranzacție pe piață, între două părți independente.

Cash pooling

Cu scopul comun de a eficientiza gestionarea disponibilului de cash la nivelul grupului din care fac parte, societățile membre
apelează la structuri de tip cash pooling.
Un astfel de aranjament presupune alegerea
unui leader care are un cont deschis la o
bancă, iar de multe ori, se negociază și o linie de credit atașată acestui cont. Societățile
din grup care devin membrii contractului de
cash pooling virează disponibilul lor de cash
zilnic, sau cu o anumită regularitate, sau trag
sume de bani, conform necesarului lor operațional. Aceste aranjamente contractuale
sunt stabile din punct de vedere comercial,
întrucât nu este nevoie să se negocieze cu
banca la fiecare tragere necesară. În același
timp, se asigură o mare flexibilitate a tragerilor, întrucât banii nu sunt indisponibilizați
cum ar fi în cazul unui depozit la termen.

Astfel de aranjamente de tip cash pooling
sunt eficiente prin prisma sinergiilor care se
realizează la nivelul grupului, disponibilul
unei societăți fiind folosit de alte societăți
conform necesarului lor de plăți zilnice.
Aceste contracte nu se întâlnesc decât în
cadrul grupurilor. Prin urmare nu vor exista
nici aranjamente contractuale comparabile,
nici remunerații comparabile sub formă
de dobânzi pentru depunerile sau tragerile
efectuate.
În primul rând, specialiștii OECD
recunosc faptul că tranzacțiile de tipul
cash-pooling sunt specifice grupurilor de

companii multinaționale, iar acest lucru
le face dificil de analizat din perspectiva
prețurilor de transfer, întrucât nu se pot
identifica tranzacții comparabile de acest
tip încheiate între entități independente.
Proiectul vine în întâmpinarea nevoii de
a avea norme specifice pentru analiza
tranzacțiilor de cash pooling din prisma
prețurilor de transfer.
În cadrul acestui proiect emis de OECD
se prezintă o serie de factori specifici de
care trebuie să țină cont analiza prețurilor
de transfer în cazul contractelor de tip cash
pooling, printre care: funcțiile și riscurile
diferite de cele ale contractelor de împrumut
sau depozit, avantajele cash pooling-ului
pentru fiecare membru al său, modul în care
beneficiile acestui aranjament sunt împărțite
între participanți.
Proiectul enunță principii diferite pentru
remunerarea participanților la schema de
cash pooling și pentru remunerarea liderului
de cash pooling. În cazul liderului de cash
pooling, remunerația la care este îndreptățit
se stabilește în funcție de riscurile asumate.
De exemplu, dacă acesta îndeplinește doar
o funcție de coordonare sau de agent, este
îndreptățit la primirea unui tarif mai redus,
însă, în cazul în care liderul de cash pooling
își asumă anumite riscuri, remunerarea ar
trebui să fie pe măsură.
În ceea ce privește stabilirea prețurilor de
transfer pentru membrii grupului, Proiectul
menționează următoarele metode disponibile pentru analiza acestui aspect:
1. A
 plicarea aceleiași rate de dobândă
pentru toți membri din cash pooling;
2. A
 locarea beneficiilor rezultate către membrii cu un surplus de cash, pentru că aceștia își asumă riscurile în cadrul tranzacției;
3. S
 tabilirea unor rate favorabile de dobândă
pentru membrii grupului, pentru ca toate
entitățile care participă la schema de cash
pooling să obțină beneficii.

Hedging

Grupurile multinaționale de companii își
gestionează expunerea la diferite riscuri prin
contracte de hedging. Deseori, această funcție este centralizată și gestionată de către
compania din grup care îndeplinește funcția
de trezorerie.
Proiectul subliniază faptul că tranzacțiile
de hedging sunt complexe și că pot exista în
practică situații în care nu se încheie contracte pentru protejarea riscurilor, întrucât
acestea sunt diversificate și gestionate la
nivel de grup (hedging natural), sau situații
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în care riscurile sunt gestionate de către o
companie dedicată a grupului, însă la nivel
individual, societățile din grup nu au acces la
informații sau documente justificative legate
de hedging.
Proiectul amintește doar că tranzacțiile
de hedging sunt complexe și invită părțile
interesate să transmită indicații cu privire
la modalitatea eficientă prin care se poate
realiza o analiză a tranzacției și care ar fi
modalitatea de determinare a prețurilor de
transfer.

Garanții financiare

Când vine vorba de tranzacții de finanțare
în general, de cele mai multe ori împrumutătorul solicită împrumutatului garanții
materiale/ financiare, care vin să sprijine
bonitatea debitorului și capacitatea acestuia
de a rambursa principalul accesat. Entitățile care fac parte dintr-un grup pot primi
sprijin de la alte companii din grup pentru a
aduce aceste garanții financiare împrumutătorului, iar aceste tipuri de tranzacții trebuie
să fie analizate din perspectiva prețurilor de
transfer.

Proiectul enumeră tipurile de garanții financiare pe care le pot acorda companiile în
beneficiul unor entități afiliate:
l Garanții implicite – derivă din apartenența împrumutatului la un grup de
companii multinaționale: o companie
cheie din grup va primi întotdeauna
sprijin pentru a-și îndeplini obligațiile
contractuale. Pentru acest tip de garanții
nu ar trebui, în principiu, să existe o remunerație.
l Garanții explicite – subiect al unui contract formal. În principiu, acest tip de
tranzacție ar trebui remunerată doar dacă
generează avantaje pentru împrumutat
(obținerea unei rate de dobândă mai
avantajoasă, unui principal mai mare etc.).
l Garanții succesive– atunci doi sau mai
mulți membri ai grupului își garantează
reciproc împrumuturile. În Proiect se
menționează că aceste tipuri de garanții
sunt dificil de analizat din perspectiva
prețurilor de transfer.
Un alt aspect important enunțat în Proiect
este că dacă efectul unei garanții acordate
de o entitate afiliată unui împrumutat

ar fi obținerea unui principal mai mare,
surplusul poate fi asimilat unei contribuții
la capitalul social al societății beneficiare.
În această situație specifică, este necesară
analiza amănunțită a remunerației pe care
societatea care emite garanția ar trebui să o
primească.
Proiectul enumeră metodologiile de stabilire
a prețurilor de transfer, precum și particularitățile fiecărei metode:
1. M
 etoda comparării prețurilor – trebuie
acordată o atenție sporita criteriilor de
comparabilitate;
2. M
 etoda beneficiilor așteptate – se analizează dobânda economisită de beneficiar
ca urmare a garanțiilor acordate;
3. M
 etoda pe bază de costuri – în funcție
de costurile suportate de compania care
emite garanția;
4. M
 etoda de evaluare a pierderilor așteptate – în funcție de probabilitatea ca
garanția să fie executată;
5. M
 etoda de sprijinire a capitatului – în
funcție de rentabilitatea capitalului
suplimentar pe care garanția acordată îl
generează.
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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Asigurătorii captivi

Un asigurător captiv este acea entitate care
asigură doar riscurile companiilor afiliate
și nu are clienți terți. Raționamentul care
poate sta în spatele înființării unei companii
de asigurare doar pentru entitățile din grup
ar putea include generarea unei sinergii la
nivelul grupului sau accesul pe piața reasigurărilor. De asemenea, un asigurător captiv
poate asigura riscuri la care entitățile afiliate
pe care alte companii de asigurare refuză să
le asigure.
Analiza funcțională a tranzacțiilor de asigurare încheiate cu asigurătorii captivi trebuie
să includă argumentele pentru care tranzacția respectivă este într-adevăr una de asigurare (se transferă riscul asigurat) sau mai
degrabă se încadrează în categoria serviciilor.
De asemenea, în cazul specific în care compania care gestionează asigurarea riscurilor la
nivelul unui grup acționează ca un intermediar, acesta ar trebui să fie remunerat ca un
agent de vânzări, nu ca un asigurător.
Similar cu celelalte tipuri de tranzacții
financiare, Proiectul enumeră metodele
disponibile pentru analiza prețurilor de
transfer. Mai exact, se menționează faptul
că, pentru analiza tranzacțiilor de asigurare
încheiate cu asigurătorii captivi se poate
folosi metoda comparării prețurilor considerând primele de asigurare sau profitabilitatea
asigurătorului (în doi pași, în funcție de rata
de risc și de rentabilitate), dar și sinergia
generată la nivel de grup.
Chiar dacă aceste norme sunt publicate la
nivelul OECD, iar România nu este un stat
membru al acestei organizații, principiile
OECD în materie de prețuri de transfer se
aplică automat și tranzacțiilor la care contribuabilii români iau parte (acest lucru fiind
prevăzut în Codul fiscal). Mai mult, atunci
când se analizează o tranzacție cu părți afiliate, este recomandabil să se folosească toate
argumentele pertinente, precum și normele
de aplicare a principiilor de prețuri de
transfer, pentru a dovedi ca tranzacția res
pectivă respectă principiul prețului de piață.
Un ghid clar și pragmatic privind aplicarea
principiilor de prețuri de transfer în analiza
tranzacțiilor financiare a fost îndelung așteptat, iar apariția acestui proiect reprezintă
un pas înainte în procesul de alocare a profiturilor în baza substanței economice a tranzacției, respectiv, acolo unde valoarea este
generată. Totuși, Proiectul nu este acceptat
în unanimitate de specialiștii OECD și este
posibil ca acesta să sufere modificări majore.
Prin urmare, este interesant să urmărim
în continuare noutățile care vor apărea în
această direcție.
16
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Noi provocări pentru
profesioniștii contabili
APLICAREA STANDARDULUI INTERNAȚIONAL
DE RAPORTARE FINANCIARĂ 15
„VENITURI DIN CONTRACTELE CU CLIENȚII”
Abstract: Începând cu exercițiul financiar 2018, entitățile care aplică reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrul finanțelor publice nr. 2844/2016, cu modificările și
completările ulterioare, trebuie să aplice IFRS 15 „Venituri din contractele cu clienții”.
În 2017, Ministerul Finanțelor Publice a prescris tratamente contabile pentru unele operațiuni prevăzute de IFRS 15, dar acestea clarifică doar o parte din problemele ridicate de
aplicarea acestui standard.
În aceste condiții, profesioniștii contabili (experți contabili, consultanți fiscali și auditori
financiari) trebuie să joace un rol activ pentru ca entitățile să aplice în mod corespunzător
prevederile standardului privind veniturile.
Cuvinte cheie: reglementări contabile, venituri, contraprestație variabilă, provizion, vânzări
cu drept de retur.
Abrevieri:
O.M.F.P. - Ordinul ministrului finanțelor publice
IFRS - Standarde Internaționale de Raportarea Financiară
IAS - Standarde Internaționale de Contabilitate
Dr. ec. Georgeta PETRE, consultant fiscal - expert contabil - auditor financiar
Drd. Nicoleta PAVEL, doctorand Școala Doctorală de Contabilitate - Academia de Studii
Economice București

Anul 2018 - primul an de aplicare a Standardului Internațional de Raportare Financiară
15 „Venituri din contractele cu clienții”

O

biectivul1 declarat al IFRS 15
„Venituri din contractele cu clienții” este acela „de a stabili principiile pe care o entitate trebuie
să le aplice pentru a raporta informații utile
pentru utilizatorii situațiilor financiare cu
privire la natura, valoarea, plasarea în timp
și incertitudinea veniturilor și fluxurilor de
trezorerie generate de un contract cu un
client”.
IFRS 15 este însoțit de Îndrumări de aplicare (Anexa B) care fac parte integrantă din
standard și de Exemple ilustrative (IFRS
partea B), acestea având rolul de a facilita
înțelegerea și aplicarea corespunzătoare a
standardului.

1. Par. 1 din IFRS 15

Exemplele ilustrative însoțesc, dar nu fac
parte din standard și nu reprezintă singurul
mod în care acesta poate fi aplicat, iar modul
de soluționare din exemplele prezentate
poate fi aplicabil și în alte cazuri sau domenii de activitate.
Prin urmare, ținând seama de mențiunile
de mai sus, standardul nu oferă exemple cu
caracter obligatoriu, ci doar unele posibile
soluții în contextul menționat în exemplele
prezentate.
În această situație, responsabilitatea majoră
privind contabilizarea operațiunilor economice care generează venituri ce intră sub
incidența IFRS 15 revine personalului din
entitățile respective.
Din comparația prevederilor IFRS 15 cu
cele din reglementările contabile aprobate
prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, se constată că
sunt frecvente situațiile în care acestea sunt
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diferite, fapt ce poate avea impact în indicatorii prezentați în situațiile financiare, dar
și efecte fiscale. În acest sens se exemplifică
următoarele cazuri particulare:
l evidențierea veniturilor în situația vânzărilor cu drept de retur;
l evidențierea stimulentelor acordate
clienților pentru volum;
l evidențierea veniturilor în situația în
care încasarea este amânată peste termenele uzuale de încasare;
l evidențierea veniturilor în cazul în care
entitatea furnizoare încasează avansuri
de la clienți pentru a finanța producția
bunurilor ce urmează a fi livrate acestora;
l evidențierea contraprestației datorate
unui client;
l evidențierea costurilor marginale ale
obținerii unui contract și ale îndeplinirii
unui contract care nu intră sub incidența
unui alt standard contabil, cum ar fi IAS

2 „Stocuri”, IAS 38 „Imobilizări necorporale” sau IAS 16 „Imobilizări corporale”;
l evidențierea veniturilor în cazul în care
entitățile practică programe de fidelizare
a clienților;
În cele ce urmează vom analiza implicațiile
aplicării IFRS 15 la contabilizarea vânzărilor cu drept de retur.

Evidențierea vânzărilor cu drept de retur

Vânzarea de bunuri cu drept de retur reprezintă o practică frecventă a entităților în
scopul atragerii clienților.
Termenul în care clienții pot returna bunurile cumpărate diferă de la caz la caz, cel
mai frecvent întâlnit fiind termenul de 30
de zile.
Prevederile referitoare la contabilizarea
vânzărilor cu drept de retur pot avea impact
semnificativ la entitățile care trebuie să întocmească situații financiare anuale într-un

termen scurt de la data bilanțului și nu pot
aștepta expirarea termenului în care clienții
pot returna bunurile pentru a avea o situație
exactă a vânzărilor.
IFRS 15 tratează recunoașterea veniturilor
din contractele cu clienții, dar marile magazine care vând către populație bunuri cu
drept de retur nu au contracte cu clienții.
IAS 37 „Provizioane, datorii și active contingente” prezintă exemplul 4 „Politica de
rambursare”2, care tratează situația în care
un magazin practică o politică de restituire a
banilor cumpărătorilor nemulțumiți, la înapoierea produselor, deși nu este obligat prin
legislație să facă acest lucru.
Soluția contabilă în această situație ar putea
fi recunoașterea la venituri a sumelor încasate și a unui provizion, pe seama cheltuielilor,
pentru cea mai bună estimare a costurilor
de rambursare către clienții nemulțumiți,
articol contabil:

2. IAS 37 partea B, Îndrumări de implementare
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6812
=
Cheltuieli de		
exploatare privind
provizioanele

1518
Alte provizioane

IFRS 15 prevede la paragraful 46 că veniturile se recunosc la valoarea prețului tranzacției care exclude estimările contraprestației
variabile. O contraprestație este variabilă
dacă produsele sunt vândute cu drept de
retur, dar pot fi și alte situații. În acest caz,
pentru a prezenta în contul de profit și pierdere veniturile potrivit IFRS 15, entitățile
ar trebui să reducă veniturile din clasa 7 cu
cheltuielile privind provizioanele recunoscute pentru rambursare, dar această posibilitate
nu este reglementată prin act normativ.
Acest mod de contabilizare a vânzărilor cu
drept de retur prezintă inconvenientul că nu
se evidențiază activul aferent dreptului de
a recupera bunurile de la clienți, ci numai
datoria către aceștia.
Contabilizarea vânzărilor cu drept de retur
potrivit IFRS 15
Noutatea adusă de acest standard este că în
cazul vânzărilor de bunuri cu drept de retur
se recunosc:
l venituri pentru produsele transferate, mai
puțin valoarea produselor estimate a se returna de către clienți;
l o datorie către clienți pentru sumele estimate a fi restituite în schimbul produselor
returnate;
l un activ aferent dreptului de a primi bunurile de la clienți;
l o reducere a costului bunurilor vândute.
În aplicarea acestor prevederi, prin O.M.F.P.
3189/2017 s-a prevăzut că, operațiunile ce
se efectuează în contabilitate sunt:
l recunoașterea veniturilor din vânzarea
produselor la nivelul sumelor facturate;
4111
=
Clienți		
			
			
			
			

701
Venituri din vânzarea
produselor finite,
produselor agricole şi a
activelor biologice
de natura stocurilor

l scăderea din evidență a bunurilor vândute
la cost de producție;
711
=
345
Venituri aferente costurilor		 Produse finite
stocurilor de produse

l evidențierea sumelor estimate că vor fi
rambursate clienților pentru bunurile returnate;
18
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701
=
4761
Venituri din vânzarea 		
Datorii de
produselor finite, 		 rambursare aferente
produselor agricole şi a 		
vânzărilor cu
activelor biologice 		
drept de retur
de natura stocurilor

l evidențierea unui activ aferent dreptului
de a recupera produsele de la clienți (la
cost);
4762
=
Creanțe aferente		
dreptului de a		
recupera produse		
de la clienți

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

IFRS 15 prezintă un exemplu de contabilizare (Ex. 22) care presupune recunoașterea
unui venit diminuat cu sumele estimate că
vor fi rambursate clienților. Considerăm că
modul de contabilizare a veniturilor conform acestui exemplu ar putea avea implicații atât de natură contabilă, cât și fiscală.
Potrivit acestui exemplu, entitatea efectuează următoarele înregistrări:
l evidențierea veniturilor din vânzarea
produselor;
4111
=
%
Clienți 		
701
			
Venituri din vânzarea
			 produselor finite, produselor
			
agricole şi a activelor
			 biologice de natura stocurilor
			
4761
			
Datorii de rambursare
			
aferente vânzărilor
			
cu drept de retur

l scăderea din evidență a produselor vândute
%
=
			
711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse
4762
Creanțe aferente
dreptului de a
recupera produse
de la clienți

345
Produse finite

Entitățile care aplică reglementările contabile
aprobate prin O.M.F.P. 1802/2014 și practică
politica de vânzare cu drept de retur trebuie
să evidențieze un provizion pentru valoarea
estimată a fi returnată clienților. În situațiile
financiare anuale, veniturile se prezintă ne-

diminuate cu sumele estimate a fi returnate
clienților, iar cheltuiala cu provizionul se
prezintă în contul de profit și pierdere.
În opinia noastră, una din dificultățile
practice cu care se vor confrunta operatorii
economici va fi cea legată de metoda de
contabilizare a vânzărilor cu drept de retur
în condițiile în care entitățile nu au contracte cu clienții (exemplu magazinele care vând
direct clienților). În aceste cazuri organele
de control fiscal ar putea reconsidera modul
de înregistrare contabilă aplicat de entități,
cu eventuale consecințe privind impozitele.
Deși Ministerul Finanțelor Publice a reglementat prin O.M.F.P. nr. 3189/2017 modul
de contabilizare a vânzărilor cu drept de
retur (și alte situații particulare prevăzute de
standard), nu sunt excluse riscurile de eroare
sau de interpretare.
Aplicarea IFRS 15 conduce în multe situații
la tratamente contabile care sunt semnificativ diferite de cele prevăzute de reglementările contabile aprobate prin O.M.F.P. nr.
1802/2014, cu consecințe asupra indicatorilor prezentați în situațiile financiare, dar și
de natură fiscală. Unele dintre diferențele de
tratament, cu implicații asupra veniturilor,
au fost prezentate în partea introductivă a
prezentului material.
Considerăm că într-un mediu economic
concurențial, în care informațiile din situațiile financiare sunt utilizate pentru a accesa
finanțări sau contracta afaceri, nu trebuie
să fie diferențe semnificative în modul de
prezentare a acestor informații. De asemenea, considerăm că aplicarea uneia sau alteia
dintre reglementări contabile nu trebuie să
avantajeze sau să dezavantajeze entitățile în
ceea ce privește impozitele datorate.
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Legătura dintre preţurile de
transfer și valoarea în vamă
Abstract: Articolul urmărește evidenţierea legăturilor dintre prețurile de transfer și valoarea
în vamă. De asemenea, acest articol prezintă un studiu de caz care vizează impactul ajustărilor preţurilor de transfer asupra valorii în vamă.
Cuvinte cheie: prețuri de transfer, valoarea în vamă, ajustarea preţurilor de transfer, sistem
echitabil, abordare tranzacțională, ajustare la sfârșitul anului.
Nilanjan NAG, Manager preţuri de transfer - PKF Finconta

C

ompaniile multinaționale se
confruntă cu un nivel ridicat
de globalizare. Atunci când se
relaţionează atât cu entităţi terţe,
cât și cu entităţi afiliate, se consideră că un
număr tot mai mare de tranzacții au loc
într-un context transfrontalier și transregional. Acest fapt duce în mod inevitabil
la o multitudine de obligații atât în ceea
ce privește impozitarea directă, cât și cea
indirectă.
Pe lângă faptul că fiecare companie trebuie
să asigure respectarea separată a acestor
impozite, trebuie, de asemenea, să găsească
și echilibrul privind modul de combinare a
diferitelor obligații fiscale în vigoare.
Scopul acestui articol este de a examina
legătura dintre prețurile de transfer și
valoarea în vamă și de a avea o viziune de
ansamblu, pe măsură ce se înaintează către
o lume în care va exista o mai mare convergență între diferitele categorii de impozite.

Legătura dintre preţurile de transfer
și valoarea în vamă

Obiectivul metodologiilor de evaluare a
valorii în vamă și a prețurilor de transfer
este foarte asemănător, deoarece autoritățile vamale stabilesc dacă un preț a
fost sau nu influențat de relația dintre părți.
Obiectivul prețurilor de transfer este de a
înțelege dacă tranzacțiile desfășurate între
entităţi afiliate au fost efectuate la un preț
definit de piață, cunoscut în mod obișnuit
drept preț de transfer.
Obiectivul ambelor metodologii este de a
se asigura că prețul este stabilit ca și cum

părțile nu ar fi afiliate și că acesta a fost negociat în condiții normale de afaceri.
Diferitele metode de evaluare a valorii în
vamă și a prețurilor de transfer prezin
tă asemănări. De exemplu, atât metoda
deductivă (“deductive method”), cât și
metoda prețului de revânzare se bazează
pe o valoare care cuprinde costurile cu
materialele, costurile de fabricație etc. În
diferite țări ale lumii, autoritățile vamale
utilizează informații din rapoartele privind
prețurile de transfer, în principal, pentru a
fundamenta tranzacția și pentru a stabili
dacă relația dintre vânzător și cumpărător a
influențat valoarea tranzacției.
Cu toate acestea, înainte de a fi discutate
în detaliu cele prezentate mai sus, trebuie
înţelese principiile fundamentale ale valorii
în vamă și ale prețurilor de transfer.
Preţurile de transfer vizează doar asigurarea unei evaluări corecte a tranzacțiilor
transfrontaliere dintre entităţile afili
ate
care își desfășoară activitatea sub același
management. Scopul lor este de a împie
dica stabilirea prețurilor în mod artificial,
fie la niveluri mult prea ridicate, fie la niveluri mult prea scăzute, fapt ce ar denatura
veniturile impoza
bile alocate diferitelor
jurisdicții. De asemenea, acestea vizează și
evitarea dublei impuneri. Principiul care
guvernează prețul de transfer este principiul valorii de piaţă. Principiul valorii
de piaţă stabilește că tranzacțiile ar trebui
evaluate în același mod ca și cum ar fi fost
evaluate dacă erau desfășurate între entităţi independente, fiecare acționând în
propriul interes.

Evaluarea în vamă se bazează pe prețul
efectiv plătit sau care trebuie plătit pentru mărfurile importate. În funcţie de
valoarea tranzacției, aceasta are drept
scop furnizarea unui sistem echitabil,
uniform și neutru pentru evaluarea mărfurilor în scopuri vamale, în conformitate cu practicile comerciale în vigoare.
Determinarea valorii în vamă se face
la nivelul fiecărei tranzacții; de asemenea, momentul în care evaluarea are loc
este, în mod evident, momentul efectuării tranzacției. În cazul importului
de bunuri, determinarea valorii în vamă
se face în momentul în care mărfurile sunt prezentate în vamă în vederea
punerii lor în liberă circulație. Totuși,
în ceea ce privește prețurile de transfer,
mecanismul funcționează într-o manieră
semnificativ diferită. În determinarea
preţurilor de transfer sunt considerate
valorile agregate pentru o perioadă dată,
de regulă anul financiar.

Ajustările TP și impactul
asupra valorii în vamă

La sfârșitul fiecărui an calendaristic, companiile multinaționale încearcă să realizeze,
dacă sunt necesare, ajustări pentru a se
asigura că principiul valorii de piaţă este
respectat. Acest lucru se întâmplă pentru a
gestiona și pentru a limita riscurile în cazul
unui control desfășurat de autorităţile fiscale competente în ceea ce privește dosarul
prețurilor de transfer.
Ajustările prețurilor de transfer pot fi
făcute în momente diferite în cursul anului,
de exemplu în procesul de bugetare, până
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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la sfârșitul anului (înainte de încheierea
anului), imediat după încheierea anului
(înainte de finalizarea situaţiilor financiare)
și/sau în declarația fiscală.
Din perspectiva riscului și planificării,
este evident că este preferabil să existe un
sistem de monitorizare care să permită unei
companii să realizeze ajustări anticipate
de prețuri de transfer în cursul anului, de
exemplu, în fiecare lună sau trimestru.
Cu toate acestea, având în vedere lipsa de
fiabilitate a previziunilor, sarcina adminis
trativă și intervalul îngust al rezultatelor
locale, ajustările de la sfârșitul anului sunt
adesea necesare pentru a obține rezultatele
propuse.
Ajustările realizate la sfârșitul anului trebuie tratate cu prudenţă. Acestea pot avea
un impact substanțial asupra altor domenii
decât prețurile de transfer, cum ar fi asupra
valorii în vamă, TVA, conturilor de gestionare, evaluării stocurilor și, în anumite
țări, asupra participării angajaților la profitul companiei.
Autoritățile fiscale locale sunt foarte critice
la ajustările realizate la sfârșitul anului și
încearcă din ce în ce mai mult să combine
controalele realizate la nivelul prețurilor
de transfer cu cele vamale. Prin urmare,
trebuie acordată o atenție sporită divulgării ajustărilor de la sfârșitul anului către
autoritățile vamale, în cazurile în care
ajustările de la sfârșitul anului se referă
direct sau indirect la prețul plătit sau care
urmează să fie plătit pentru bunurile importate anterior. Având în vedere lipsa
unui ghid internațional privind tratarea din
punct de vedere vamal a ajustărilor de la
sfârșitul anului, nu există o soluție în cazul
divulgării ajustărilor de la sfârșitul anului
către autoritățile vamale. În plus, aborda
rea pe această temă adoptată de diverse țări
poate fi semnificativ diferită.
De exemplu, legislația din Brazilia tratează
în mod independent ajustările prețurilor de
transfer faţă de valorile vamale ale mărfurilor, în timp ce legislația americană prevede în mod explicit o legătură între prețul
de transfer, costurile inventarului și valorile
vamale ale mărfurilor importate (Secțiunea
1059A Codul SUA). Un cadru integrat și
consecvent pentru abordarea ajustărilor
de la sfârșitul exercițiului financiar din
perspectivă vamală este furnizat sub forma programului de reconciliere vamală,
care oferă importatorului posibilitatea de
a-i fi restituite taxele în caz de ajustări
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descendente de preț și de a avea protecție
împotriva sancțiunilor în cazul ajustărilor
ascendente de preț.
La nivelul UE, abordarea adoptată de
statele membre UE în acest domeniu a fost
foarte diferită până acum. Având în vedere
diferitele abordări ale fiecărei țări în parte,
a existat un imbold puternic de a se discuta
și de a conveni în prealabil cu autoritățile
vamale referitor la modalitățile de abordare
a ajustărilor efectuate la sfârșitul anului.

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii
Europene (CJUE) privind ajustările
preţurilor de transfer de la sfârșitul
anului și valoarea în vamă

În decembrie 2017, CJUE a abordat pentru
prima dată în mod specific impactul vamal
al ajustărilor preţurilor de transfer de tipul
ex post, în cazul C-529/16 al Hamamatsu
Photonics Deutschland GmbH privind
relația dintre ajustările de la sfârșitul anului
și evaluarea vamală a mărfurilor importate
anterior pe teritoriul vamal al UE.
Hamamatsu Photonics Deutschland
GmbH (Hamamatsu) este o subsidiară
germană a grupului japonez Hamamatsu și un distribuitor pe piața germană a
produselor Grupului (dispozitive optice)
achiziționate de la societatea-mamă.
Politica de preţuri de transfer a Grupului
(așa cum a fost convenită cu autoritățile
fiscale germane prin intermediul unui
Acord de Preţ în Avans (APA) prevedea
că valoarea plătită de Hamamatsu pentru
achiziționarea dispozitivelor urma să fie
ajustată la sfârșitul anului pentru a realiza
marja de profit urmărită.
În anii 2009 și 2010, Hamamatsu a obținut
o marjă operţională de profitabilitate sub
nivelul convenit în APA și, prin urmare, a
fost realizată o ajustare a profitului în favoarea Hamamatsu pentru a-și atinge profitabilitatea specificată în APA. Hamamatsu
a considerat că ajustarea preţurilor de
transfer este relevantă pentru determina
rea bazei vamale impozabile a mărfurilor
și a depus o cerere de rambursare a taxelor
vamale plătite pentru valorile superioare
declarate autorităților vamale la momentul
importului.
Autoritățile vamale germane au refuzat
cererea de rambursare, susținând că ajustarea preţurilor de transfer nu era relevantă
în vamă, deoarece nu a fost făcută nicio
alocare a valorii de ajustare pentru fiecare

produs importat. Cazul a fost prezentat în
fața instanței federale din München, care a
adresat întrebarea către CJUE.
CJUE a reamintit mai întâi faptul că art.
29 din Regulamentul CE 2913/1992 prevede că valoarea în vamă pentru mărfurile
importate este reprezentată de valoarea
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taxelor excedentare plătite la momentul
importului.

Impactul ajustărilor retroactive ale
prețurilor de transfer asupra valorii în
vamă la nivelul UE

Prin hotărârea sa din 20 decembrie 2017,
în cazul Hamamatsu Photonics Deutschland (C-529/16), Curtea de Justiție a
Uniunii Europene (CJUE) a oferit în final
lămuriri cu privire la impactul ajustărilor
retroactive ale prețurilor de transfer asupra
valorii în vamă a mărfurilor importate în
Uniunea Europeană.
CJUE a hotărât că, în cazul în care prețul
inițial de transfer ar putea face obiectul
unor ajustări retroactive, acesta nu poate
fi utilizat în scopul determinării valorii în
vamă. În consecință, bunurile importate de
societățile care aplică un preț de transfer
care permite ajustări retroactive nu se pot
baza pe metoda valorii tranzacției. Această
hotărâre înseamnă că una dintre celelalte
metode de evaluare vamală trebuie, în
schimb, utilizată. Totuși, acestea sunt în
general considerate a fi mult mai greoaie
pentru aplicarea lor practică.
Prin urmare, hotărârea CJUE poate avea
consecințe importante pentru importatorii
din UE. Implicațiile practice vor varia,
probabil, în mod semnificativ pentru fiecare
stat membru al UE în parte.
Hotărârea începe prin a reafirma faptul
că valoarea vamală trebuie să se bazeze
pe un sistem echitabil, uniform și neutru,
excluzând utilizarea valorilor arbitrare sau
fictive. Aceasta continuă prin a afirma că,
deși ajustările la valoarea tranzacției pot
fi făcute retroactiv, astfel de ajustări se
limitează la situații foarte specifice (defectele de calitate și mărfurile deteriorate).
Cu toate acestea, potrivit CJUE, legislația
vamală a UE nu impune importatorilor
obligația de a solicita o ajustare a valorii
în vamă în cazul în care prețul tranzacției
este majorat retroactiv ca urmare a politicii
privind prețurile de transfer aplicate.

tranzacției, adică prețul plătit sau de plătit
pentru bunuri atunci când sunt vândute
pentru a fi importate în UE și că o ajustare ulterioară a valorii unei tranzacții este
limitată la cazuri specifice, cum ar fi, de
exemplu, prezența mărfurilor defecte sau
deteriorate (cazul CJUE C256 / 07, Mitsui
& Co.).

CJUE a ajuns la concluzia că Regulamentul CE 2913/1992 nu impune importatorilor nicio obligație de a realiza o ajustare
a valorii tranzacției pe baza unei ajustări a
preţurilor de transfer.
În consecință, CJUE a negat posibilitatea
contribuabilului de a solicita rambursarea

CJUE a continuat declarând că legislația
vamală a UE nu conține, de asemenea, o
dispoziție care să permită autorităților UE
să ofere protecţie împotriva riscului ca importatorii să solicite doar ajustări în minus
a declarațiilor vamale ale acestora. Potrivit
CJUE, aceasta înseamnă că legislația
vamală a UE nu permite luarea în conside
rare a ajustărilor retroactive ale prețurilor
de transfer și, prin urmare, metoda valorii
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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tranzacției nu poate fi utilizată în situațiile
în care politica prețurilor de transfer permite astfel de ajustări retroactive de preț.
De obicei, respingerea valorii tranzacției
obligă importatorii să utilizeze fie metoda
de evaluare deductivă, fie metoda valorii calculate. Ambele metode de evaluare
necesită în mod normal ca un importator
să prezinte declarații vamale incomplete,
deoarece veniturile din vânzări sau costuri
le de fabricație ale mărfurilor nu sunt încă
fixate la momentul importului.
În ceea ce privește evaluarea vamală, legislația vamală UE aplicabilă în prezent presupune că astfel de declarații incomplete
(cunoscute și sub numele de „declarații
simplificate”) vor fi reconciliate în termen
de trei ani de la depunerea lor. Cu toate că
o astfel de reconciliere este comparabilă cu
„modus operandi” care exista dinainte de
hotărârea CJUE (de exemplu, modificarea
declarațiilor în mod retroactiv) și va avea,
în mod normal, aceeași valoare vamală, se
pare totuși că există o serie de provocări
practice. În primul rând, importatorii
care trebuie să prezinte în mod regulat
declarații incomplete vor avea nevoie de o
autorizaţie din partea autorităților vamale,
ceea ce va determina o cerință de respecta
re a legislaţiei. În al doilea rând, utilizarea
metodei de evaluare deductivă sau a valorii
calculate implică, de regulă, negocieri ample cu autoritățile vamale respective pentru
a se indentifica costurile care trebuie luate
în considerare și modul în care acestea
trebuie alocate.
Prin urmare, hotărârea CJUE va crește,
probabil, sarcina de respectare a legislaţiei,
în timp ce este puțin probabil ca valoa
rea în vamă a mărfurilor importate să se
schimbe în mod semnificativ. Acestea fiind
spuse, în prezent, nerespectarea acestor formalități poate conduce la sancțiuni rapide
și chiar la acuzații penale, în special pentru
acei importatori care au un volum semnificativ de intrări vamale.
Concluzie. Decizia CJUE poate avea
un impact major asupra întreprinderi
lor care operează lanțuri internaționale
de aprovizionare către UE și care dețin,
în prezent, un mecanism de stabilire a
prețurilor de transfer, ce pot suferi posibile ajustări retroactive. Întreprinderile ar
trebui să revizuiască și să evalueze politica
actuală privind prețurile de transfer și mecanismul de ajustare a prețurilor pentru a
determina dacă sunt afectate de hotărâre.
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Codul Fiscal
și holdingurile
CE AVEM ȘI CE NE MAI DORIM?
Abstract: Deși în ultimii ani s-a tot discutat despre Legea Holdingurilor ca instrument de
creștere a atractivității României din punct de vedere economic precum și de stopare a „migrării” capitalului către jurisdicții cu un regim juridic favorabil desfășurării activității unor
astfel de companii, se pare că legislativul din România nu a considerat acest aspect ca fiind
unul de real interes din punct de vedere economic. Ca rezultat, orice proiect de implementare a acestui tip de legislație a fost fie respins, fie parcat.
Așa-numita lege a holdingurilor își propunea să regleze în special mecanismele juridice
de funcționare a societăților de tip holding, cum ar fi, printre altele, eliminarea din Legea
31 privind Societățile Comerciale a interdicției legate de deținerea calității de asociat unic
într-o societate cu răspundere limitată, ușurarea fluxurilor financiare între societăți membre
ale aceluiași grup etc.
Cuvinte cheie: legislație de holding, prevederi fiscale favorabile constituirii unui holding,
consolidare fiscală - mecanisme internaționale, forme de implementare, cerințe ale mediului
de afaceri, repatrierea capitalurilor.
Ruxandra JIANU, consultant fiscal

E

xistența în România a unei legislații favorabile înființării de societăți
de tip holding ar aduce beneficii
majore economiei românești, prin
aducerea României pe harta investițiilor
directe (nu prin companii situate în alte
jurisdicții - Luxemburg, Olanda, Cipru), dar
și prin deschiderea unor noi piețe de servicii
- serviciile conexe (servicii de contabilitate,
servicii administrative, servicii specializate
- audit, consultanță fiscală, resurse umane
etc.) cu efectul creării de noi locuri de muncă supra-calificată.
Deși toate cele de mai sus reprezintă avantaje evidente, puterea legislativă întârzie
extrem de mult în a reglementa activitățile
de holding. Din fericire însă, Codul Fiscal a
luat-o cumva înaintea vremurilor, prin implementarea, încă din 2016, a unor prevederi
fiscale de natură să încurajeze investițiile în
societăți de tip holding. Aceste modificări
fiscale se referă la:

l Neimpozitarea veniturilor din dividende
obținute de la o persoană juridică în care
societatea care primește dividendele deține cel puțin 10% din participații pe o
perioadă neîntreruptă de 1 an;
l Neimpozitarea câștigurilor din vânzarea
participațiilor deținute la o persoană
juridică în care societatea vânzătoare
deține cel puțin 10% din participații pe o
perioadă neîntreruptă de 1 an;
l Neimpozitarea veniturilor obținute din
lichidarea unei persoane juridice în care
societatea vânzătoare deține cel puțin
10% din participații pe o perioadă neîntreruptă de 1 an.
Așa cum se poate observa, legislația fiscală
a făcut câțiva pași în față pentru a facilita
(chiar dacă numai prin măsuri fiscale) înregistrarea de societăți de tip holding în România. Fără a spune că măsurile luate până
acum nu sunt bune, trebuie însă spus că nu
sunt complete. Ce ne lipsește din peisaj este

focus
În Statele Unite, de exemplu, entitățile controlate în comun au posibilitatea de a depune o declarație consolidată de impozit pe
profit. Impozitul pe profit și sumele pentru
care se acordă credit fiscal sunt calculate ca
și cum grupul ar reprezenta un singur contribuabil. În calculul impozitului pe profit
consolidat se elimină anumite tranzacții
efectuate între membrii grupului, cum ar fi
dividendele plătite între aceștia. O altă situație de ajustare este cea în care se efectuează
livrări de bunuri între membrii grupului,
caz în care profitul nu este recunoscut decât
după ce bunurile respective sunt vândute
în afara grupului sau sunt amortizate de
membrii grupului care le-a achiziționat.
Toți membrii grupului rămân solidari pentru plata impozitului pe profit datorat, deși
numai un membru, în genere compania-mamă, acționează ca un agent în numele și pe
seama membrilor grupului.
Alte state permit un sistem de consolidare
similar cu cel contabil. În Olanda, spre
exemplu, există conceptul „Fiscal Unity”, în
Franța există „Integration Fiscale”. În astfel
de sisteme, societatea-mamă (care poate
forma un grup numai cu subsidiarele în care
deține o participație de 95%) este taxată pe
venitul consolidat.
O altă modalitate de consolidare fiscală este
așa-numitul „Group relief ” (aplicabil spre
exemplu în Marea Britanie). Această formă
de consolidare permite membrilor unui grup
de companii sub control comun să compenseze profiturile fiscale obținute de unul sau
mai mulți membri cu pierderile fiscale ale
unuia sau a mai multor membri din grup.
Un astfel de sistem nu impune consolidarea
în înțelesul contabil al cuvântului, adică
raportarea rezultatului fiscal consolidat după
anumite reguli specifice ci, mai degrabă, o
cumulare a rezultatului (profit sau pierdere
fiscală) la nivel de cash.
posibilitatea pentru firmele de tip holding
de a efectua consolidarea fiscală și de a calcula și plăti impozitul pe profit consolidat
la nivelul tuturor societăților din grup și nu
individual (cum prevede acum legislația).
Avantajele consolidării fiscale sunt evidente,
atât pentru contribuabili, cât și pentru stat.
Pe de o parte, contribuabilii își pot optimiza
cash flow-ul cumulând pierderea fiscală a
unei societăți din grup cu profiturile obținute de alte societăți din grup și plătind către
bugetul de stat diferența. Pe de altă parte,
bugetul statului poate, cel puțin teoretic,
avea de câștigat, deoarece o societate care

are pierdere fiscală și nu face profit într-o
perioadă fiscală își poate utiliza acea pierdere pentru a compensa profitul fiscal obținut
de o societate afiliată, ajungând așadar în
perioada fiscală următoare cu o pierdere
fiscală reportată mai mică sau chiar zero
și astfel putând deveni plătitor efectiv de
impozit pe profit mult înainte de expirarea
termenului de 7 ani în care pierderile fiscale
pot fi reportate.
Când vorbim de consolidare fiscală, trebuie să
avem în vedere că aceasta este implementată
diferit în legislația fiscală din diferite state.

Acest ultim sistem de consolidare fiscală
este poate cel mai simplu de implementat
deoarece implică ajustări minime ale
legislației fiscale. Este necesară doar
introducerea noțiunii de consolidare
și a unor reguli clare de compensare a
profiturilor și pierderilor fiscale în cadrul
grupului. Într-un astfel de sistem, fiecare
membru al grupului va calcula propriul
rezultat fiscal și își va completa propria
declarație de impozit pe profit. Aceasta va
fi trimisă reprezentantului grupului care va
cumula rezultatele fiecărui membru și va
plăti impozit pe profit pe rezultatul astfel
cumulat.
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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Pare simplu. Este fără îndoială necesar ca și
legislația noastră să permită astfel de mecanisme. Este foarte benefic pentru mediul
de afaceri care a cerut insistent implementarea consolidării fiscale. Beneficiile aduse
de acest sistem sunt certe - eficientizarea
fluxurilor de numerar. Poate fi benefic și
pentru bugetul de stat, pe termen lung. De
ce? Răspunsul este simplu: chiar dacă, inițial, la o primă vedere ar părea că se pierd
resurse bugetare prin pierderea unei sume
reprezentând impozitul pe profit de plată
(de către o entitate) în urma compensării
cu pierderea fiscală a altei entități membre
a grupului fiscal, pe termen mai lung ajungem în situația inversă.

Trebuie definite clar condițiile necesare a fi
îndeplinite de fiecare membru pentru a se
forma grupul. Este clar că un astfel de grup
nu poate fi format decât între persoane
controlate în comun într-un procent
semnificativ (peste 75%).

Entitatea care a cedat pierderea sa fiscală
pentru a fi „folosită” de membrii grupului
nu-și va mai putea utiliza această pierdere
pentru a compensa propriile sale profituri
impozabile (pierderea fiscală având, conform legislației în vigoare, o perioadă de
recuperare de 7 ani) și, în consecință, va
ajunge mai devreme într-o poziție de impozit pe profit de plată.

Deși în teorie s-ar putea constitui un
grup fiscal și între plătitori de impozit
pe profit cu perioade fiscale (an fiscal)
diferite, aceasta ar complica lucrurile într-o
primă fază, deoarece legislația ar trebui
să prevadă o serie de ajustări necesare
egalizării bazelor de impunere. Deci, măcar
acum la început de drum, ar trebui să
putem constitui un grup fiscal numai între
plătitori de impozit pe profit cu aceeași
perioadă fiscală.

Este evident că pentru bugetul de stat implementarea sistemului va genera o presiune
pe cash-flow, dar dacă există voință, vor
putea exista și căi de a finanța deficitul de
cash generat de prima fază de implementare
(de fapt, costul pentru bugetul de stat este
reprezentat de costul finanțării deficitului
de cash până la momentul echilibrării încasărilor din impozitul pe profit în perioadele
următoare, cele în care, așa cum am arătat
mai sus, datorită utilizării în grup a pierderilor fiscale, un membru al grupului ajunge
mai devreme pe poziție de plată). Dacă
adăugăm acestui exercițiu și faptul că impozitul pe profit reprezintă aproximativ 1.6%
din PIB și că statul se finanțează cu un cost
de 5%, putem afirma, fără riscul de a greși,
că implementarea unui sistem de consolidare fiscală așa cum este cel prezentat mai sus
este o soluție câștigătoare pentru toate părțile implicate - stat și contribuabili.
În plus, există deja în legislație un sistem
similar până la aproape cel mai mic detaliu
- grupul de TVA. Deja atât ANAF, cât și
contribuabilii, sunt obișnuiți cu acest sistem
care s-a dovedit în mare măsură eficient atât
pentru contribuabili, cât și din punctul de
vedere al administrării fiscale.
Desigur, deși la prima vedere lucrurile par
simple, este necesară însă acordarea unei
atenții sporite la detalii. Așa cum bine știm,
detaliile pot și trebuie să facă diferența.
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De asemenea, este evident că un astfel
de grup poate fi constituit numai între
persoane care au același statut din punct
de vedere al impozitului pe profit. Cu alte
cuvinte, nu se va putea constitui un grup
între persoane care plătesc impozit pe
venitul microîntreprinderilor și altele care
plătesc impozit pe profit (având în vedere
baza de impozitare diferită).

Nu în ultimul rând trebuie să ne gândim
la reguli anti-abuz. Trebuie implementat
un set de măsuri care să prevină „țopăiala”
în cadrul unui grup fiscal. Cu alte cuvinte,
reglementările nu trebuie să permită
intrarea sau ieșirea unui contribuabil în/din
grupul fiscal având ca unic scop utilizarea
pierderii fiscale. De asemenea, nu trebuie
să existe posibilitatea/ oportunitatea de a
se achiziționa o firmă cu pierderi fiscale
cumulate cu scopul introducerii acesteia în
grupul fiscal numai pentru a i se „consuma”
pierderea.
Desigur, se poate spune că legislația conține în acest moment o regulă generală
anti-abuz, cea prevăzută de articolul 11
din Codul Fiscal: „La stabilirea sumei
unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuții sociale obligatorii, autoritățile fiscale
pot să nu ia în considerare o tranzacție care
nu are un scop economic, ajustând efectele
fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma
unei tranzacții/activități pentru a reflecta
conținutul economic al tranzacției/ activității.” Și tot, desigur, vor fi voci care vor
afirma că în perioadele trecute s-a făcut
abuz de această prevedere, reîncadrându-se fiscal tranzacții care aveau un real
scop economic, numai pentru că autoritățile fiscale au dat tranzacțiilor respective o interpretare proprie.

Deci, cum putem face să împăcăm ambele
tabere și să reușim să modernizăm
legislația fiscală a României, cu scopul
(exprimat la începutul acestui articol)
de a avea, chiar și numai din punct de
vedere fiscal, un cadru legislativ favorabil
înființării și dezvoltării societăților de tip
holding?
O posibilă soluție ar fi ca o condiție
de intrare în grup să fie deținerea
participațiilor într-un anumit membru
pentru o perioadă mai lungă de timp
înainte de intrarea în grup. În acest caz,
regulile grupului fiscal ar trebui însă să
permită intrarea în grup cu tot cu pierderile
fiscale înregistrate înainte de momentul
intrării în grupul fiscal.
O altă soluție ar fi eliminarea condiției de
timp de deținere în paralel cu introducerea
posibilității de compensare a profiturilor
unui membru al grupului fiscal numai
cu pierderile fiscale înregistrate de alt
membru al grupului după constituirea
grupului fiscal. În această variantă se poate
estima că și efortul bugetar ar fi mai mic,
având în vedere că se vor putea compensa
numai pierderi ce vor fi înregistrate după
momentul constituirii grupului.
Nu în ultimul rând, implementarea unui
grup fiscal ar putea elimina, cel puțin
pentru o parte dintre contribuabili,
necesitatea întocmirii dosarului prețurilor
de transfer pentru tranzacțiile interne cu
membrii grupului.
Concluzie. Toate cele de mai sus reprezintă o pledoarie în favoarea introducerii
consolidării fiscale, în forma ei cea mai
puțin sofisticată, în legislația românească.
Dacă vom reuși să avem în România astfel
de mecanisme, vom putea afirma că, cel
puțin din punct de vedere fiscal, s-a creat
un cadru propice stabilirii în România de
societăți de tip holding. Chiar dacă marii
investitori instituționali, fondurile de investiții, marile grupuri de companii vor
continua să aleagă rezidența societăților
lor holding în jurisdicții cu istorie în acest
domeniu (în care și din punct de vedere
legal legislația este adaptată unor astfel
de entități), implementarea în România
a consolidării fiscale, alături de celelalte
măsuri fiscale deja existente în legislație
(menționate în prima parte a acestui text)
va ajuta, fără îndoială, la „aducerea acasă” a holdingurilor constituite, cu capital
românesc, în alte jurisdicții tradiționale
(Olanda, Luxemburg, Cipru).
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Metoda treaty shopping:
panacea sau placebo?
APLICAREA TRATATELOR FISCALE
ÎN EVITAREA DUBLEI IMPUNERI INTERNAȚIONALE
Abstract: În epoca contemporană, competiția și presiunea fiscală internațională a convergenței fiscale nu trebuie ignorate. De asemenea, trebuie evidențiat faptul că competitivitatea
investitorilor străini poate să fie salvgardată de către statul de rezidență, în cazul în care
dubla impunere este înlăturată prin intermediul unor mijloace unilaterale. Se presupune
adesea, că structurile de tip treaty shopping descurajează terțele state, în ceea ce privește
angajarea în cadrul unor tratate fiscale, dar și a dorinței statului sursă privind apetența orientată spre tratatele fiscale. În anumite cazuri, statul sursă poate să nu dorească un tratat fiscal
cu un stat terț, spre exemplu, în cazul în care acesta reprezintă un paradis fiscal sau o locație
de distribuție notorie. În acest articol, am considerat importantă prezentarea mecanismului
de funcțiune a structurilor de tipul treaty shopping și a principalelor implicații ale acestuia.
Concluzia care se desprinde din acest articol subsumează importanța construirii unui mecanism viabil multilateral de manifestarea a convențiilor de evitare a dublei impuneri pentru a
reduce marja de manevră a efectelor nefaste ale structurilor de tip treaty shopping.
Cuvinte cheie: treaty shopping, paradisuri fiscale, evaziune fiscală, tratat fiscal internațional,
dublă impunere fiscală internațională, profiturile întreprinderilor, conformism și comportament fiscal, cultură fiscală.
Prof. univ. dr. Florin Cornel DUMITER - Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Evoluția cadrului metodei treaty shopping

În scopul înțelegerii modalității de funcționare a practicilor de tipul treaty shopping,
este deosebit de importantă descrierea structurilor din toate perspectivele: treaty shopping definite prin intermediul companiei de
tip holding care este construită pentru a evita
plata impozitului asupra venitului în cadrul
a două state diferite, treaty shopping prin
intermediul structurilor bona fide și cazurile
la limita granițelor naționale.
În ceea ce privește primul caz, Rapoartele
Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OECD”) privind Companiile de tip Holding descriu aceste aranjamente ca survenind în cazul în care „statul
de rezidență în care se situează afacerea nu
deține o convenție de evitare a dublei impuneri cu statul în care filiala este localizată,
compania fiind obligată la plata aceluiași
impozit, asupra aceluiași venit, în ambele
state. Pentru evitarea acestei situații, o entitate economică poate institui o companie

de tip holding, în cadrul unui stat în care are
încheiate convenții de evitare a dublei impuneri cu ambele națiuni. Această companie va
servi drept rampă pentru venitul distribuit
de la filială la compania mamă”. Acest tip de
structuri au fost caracterizate drept cele mai
importante exemple de treaty shopping.
Structurile de tip treaty shopping care implică holding-urile dețin trei caracteristici
principale: în primul rând, beneficiarul unei
entități de treaty shopping nu își are instituită rezidența în statul în care entitatea este
creată; în al doilea rând, compania deține
o activitate economică minimală în cadrul
jurisdicției în care aceasta este localizată; în
al treilea rând, venitul este subiectul unui
impozit minimal (în cazul în care acesta
există) în statul de rezidență al companiei.
Argumentele mai sus amintite le considerăm ca fiind valide și în practică. Chiar
și în cazul în care dubla impunere poate
fi înlăturată prin intermediul unor măsuri
unilaterale, există anumite avantaje reciproce

care pot fi realizate prin intermediul convențiilor de evitare a dublei impuneri (cum
ar fi de exemplu, dispoziții privind pensiile,
studenții, artiștii și soluționarea disputelor). Prevederile privind asistența mutuală
și schimbul de informații nu pot să existe
decât sub auspiciile unui tratat fiscal. Rețeaua de convenții de evitare a dublei impuneri
asigură că cooperarea fiscală dintre Statele
Contractante să fie consolidată și adaptată
noilor forme de eludare a impozitelor și de
evaziune fiscală.

Modul de funcțiune și principalele
caracteristici ale metodei treaty shopping
Metoda denumită generic ca fiind treaty
shopping se poate defini ca fiind o formă
de evaziune fiscală care este, în mod uzual,
realizată de cei puțin trei sau chiar mai
multe entități economice. Cu toate acestea,
doar două entități economice supranumite
tax shoppers doresc să încheie o relație contractuală între părți. Așadar, deși entitățile
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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economice nu sunt reticente în ceea ce privește plata unor impozite ridicate, acestea
utilizează o altă entitate care să „intervină”
în cadrul relației contractuale cu scopul de a
plăti o rată mult mai scăzută a impozitului
sau chiar de a fi scutită de la plata vreunui
impozit.
În vederea exemplificării afirmațiilor mai sus
menționate să presupunem că o companie X
dorește să achite dividente unei companii Y,
iar tranzacția ce se realizează între cele două
entități economice se impozitează la o rată
de 20% sub auspiciile convenției de evitare
a dublei impuneri încheiată între statul X și
statul Y. De remarcat este faptul că, având
la bază prevederile convenției de evitare a
dublei impuneri încheiată între statul X și
statul Z, tranzacția se impozitează la o rată
de 4%, iar sub auspiciile tratatului fiscal încheiat între statul Y și statul Z tranzacția se
impozitează la o rată de 7%. Așadar, în timp
ce se decide ca compania Z să fie implicată în
tranzacția încheiată între companiile X și Y
în scopul plății unei rate de impunere de 4%
+ 7% (11%), enitățile economice utilizează
metodele de treaty shopping, devenind implicit, treaty shoppers.
Analizând Tabelele 1 și 2 putem observa
faptul că principalul motiv pentru care
metoda treaty shopping a devenit foarte
populară a fost procesul de globalizare și
procesul de integrare din ce în ce mai mare
a economiilor naționale, precum și dezvoltarea piețelor financiare internaționale. În
mod exhaustiv, termenul de globalizare nu
cuprinde doar statele Uniunii Europene
(„UE”) sau a Statelor Unite ale Americii
(„SUA”), ci și insulele de dimensiuni mici
care sunt adesea utilizate de către treaty
shoppers pentru a-și minimiza povara fiscală.
Aceste locații poartă, generic, denumirea de
„paradisuri fiscale”.

Efectele pozitive și negative
ale metodei treaty shopping

Având în vedere cele menționate anterior, consider că este oportună prezentarea
principalelor efecte pozitive și negative ale
metodei treaty shopping. Printre efectele pozitive remarcăm comportamentul entităților
economice, în timp ce în rândul efectelor
negative identificăm aspectele care vizează
profiturile fiecărui stat.
În cazul în care analizăm exemplul menționat anterior, putem observa faptul că,
în momentul în care entitățile economice
utilizează metoda treaty shopping comportamentul acestora are drept obiectiv maximizarea profitului aferent companiilor acestora.
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Tabelul 1. Aplicarea metodei treaty shopping
Compania X
Compania Y
20%
20%
4%
7%

Entitatea economică
Compania X
Compania Y
Compania Z

Compania Z
4%
7%
-

Tabelul 2. Incidența aplicării metodei treaty shopping
Entitatea economică

Compania X

Compania Y

Compania X +
Compania Y

Compania Z

4%

7%

4% + 7% = 11%

Tabelul 3. Exemplificarea aplicării metodei treaty shopping – partea 1
Entitatea economică

Compania X

Compania Y

Compania Z

Compania X

-

10.000 euro

2.000 euro

Compania Y

10.000 euro

-

3.500 euro

Compania Z

2.000 euro

3.500 euro

-

Tabelul 4. Exemplificarea aplicării metodei treaty shopping – partea 2
Entitatea economică

Compania X

Compania Y

Compania Z

2.000 euro

3.500 euro

Anumite societăți, companii listate la bursă,
companii de tip holding nu pot să „reziste”
tentației unor ocazii conferite de diferite
rate de impozitare scăzute din diferite state,
precum și a unor elemente specifice ale unor
sisteme financiare regăsite în anumite state.
Obiectivul oricărei entități economice îl
constituie maximizarea profitului. Cu toate
acestea, dorința exacerbată de a câștiga din
ce în ce mai mult trebuie să fie justificată, iar
comportamentul atașat acestui obiectiv trebuie să fie corespunzător vis-á-vis de prevederile legislației naționale și internaționale.
În literatura de specialitate economică și
juridică, specialiștii susțin că diferitele modalități juridice de utilizare a metodei treaty
shopping de către entitățile economice sunt
utilizate drept speculație comercială în vederea menținerii profiturilor acestora la un
nivel cât mai ridicat și care sunt rezultatul
neconformismului fiscal.
Cu alte cuvinte, în cadrul metodei treaty
shopping, profiturile pot fi percepute pe baza
veniturilor obținute de către fiecare dintre
companiile respective. Fiecare comportament fiscal este privit ca fiind o practică de
treaty shoping în cazul în care, mai mult de
50% dintre acțiunile unei entități economice
sunt deținute de un „terț stat”. Având în
vedere cele menționate anterior, specialiștii
susțin că o entitate economică poate să
dețină 40, 45 sau 50% din acțiunile unei

Compania X +
Compania Y
2.000 euro + 3.500
euro = 5.500 euro

companii. Mai mult, contează și venitul
ridicat utilizat de către entitățile economice
în cadrul metodei treaty shopping. Subsumând, aspectele pozitive se engramează în
avantajele comportamentului fiscal față de
profiturile realizate de către aceste entități ca
obiectiv final al oricărei activități economice
profitabile.
Tabele 3 și 4 evidențiază veniturile potențiale câștigate de pe urma calității de treaty
shoppers, în cazul în care dividendele care
trebuie impozitate sunt în cuantum de
50.000 euro.
Principalul aspect negativ al metodei treaty
shopping privind conformismul fiscal ilegitim îl constituie piederea de bani pe care o
înregistrează fondurile fiecărui stat. Evitarea
impozitării sau plata unor impozite mult
mai scăzute reprezintă o problemă recurentă
și constituie una dintre problemele principale ale dreptului fiscal internațional.
În mod aparent, metoda treaty shopping nu
cauzează doar daune severe în cadrul finanțelor fiecărei națiuni, ci și în rândul comportamentului fiscal care nu este în concordanță
cu legislația, în special a celor de tipul: evaziunii fiscale, fraudei fiscale și a unor beneficii de la exonerarea plății unor impozite
realizate în mod ilegal. Cu toate acestea, se
poate observa că, adesea, este deosebit de dificil de a stabili granița dintre metoda treaty
shopping și planificarea fiscală, sub auspiciile
prevederilor fiscale aflate în vigoare.
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Remedii pentru înlăturarea efectelor
nefaste ale metodei treaty shopping

Consecințele negative ale metodei treaty
shopping au generat, la nivel internațional,
un consens al specialiștilor în vederea elaborării unor măsuri permanente pentru prevenirea practicilor fiscale ilicite.
Un exemplu sugestiv în acest sens îl constituie „remediul” german „anti-tratat” menit să
conducă la descurajarea tendinței de utilizare
a metodei treaty shopping având la bază mecanismele sale perturbatoare. Mai mult, legiuitorii din Germania au decis o examinare
atentă și complexă a așa-numitei „terțe companii” care trebuie analizată în vederea determinării concordanței sau neconcordanței
tanzacției respective cu legislația în vigoare.
În acest sens, ar trebui ca fiecare dintre companii să dețină cel puțin 10% din profituri
obținute din activități de afaceri individuale
pentru ca acestea să fie considerate legitime.
Un imbold al aplicării prevențiilor mai sus
menționate în ceea ce privește metoda treaty
shopping pentru sistemul fiscal din Germania
l-a constituit activitatea SUA care a încercat
stoparea metodei treaty shopping la începutul
anilor 1980. Comportamentul fiscal ilicit
aflat în conexiune cu Insulele Antile a constituit un conductor în edictarea Convenției
Model de Impunere a Veniturilor din SUA.
Acest tratat fiscal a vizat stabilirea unui anumit procent asupra proprietății fiecărei dintre
companii care a dorit să devină parteneră
în cadrul fondurilor altei companii. Acest
amendament a exercitat o influență impor-

tantă asupra rezidenței fiscale și a fost inclus
în cadrul mai multor tratate fiscale internaționale, inclusiv cele ale Poloniei.
Concluzie. Practicile de tipul treaty shopping reprezintă un instrument de planificare fiscală internațională, cu toate că, aceste
practici sunt unele agresive. Investitorii se
angajează în cadrul structurilor de tip treaty
shopping pentru a-și minimiza răspunderea
fiscală internațională. Cu toate acestea, ne
punem problema ce se ascunde în spatele
acestui tip de practici, din moment ce sunt
atât de controversate? Sunt unele structuri
de tipul treaty shopping mai inacceptabile
decât celelalte? Și dacă da, în ce măsură?
Considerăm că este deosebit de important
a înțelege obiecțiile față de structurile de
treaty shopping, din perspectivă teoretică. Perspectivele privite din ipoteza unor
anumite state, pot să fie difuze, deoarece,
este inadecvat ca statele să se concentreze
doar asupra intereselor naționale ale acestora. Din moment ce interesele naționale
ale statelor diferă, benchmark-ul ar deveni
lipsit de coerență, ridicând întrebări privind credibilitatea politicilor diferitelor
state, dar și a coerenței teoretice a acestora.
OECD adoptă o abordare de tip „umbrelă”
care acceptă feedback din toate spectrele.
Acest fapt nu soluționează problema lipsei
de coerență, ci mai degrabă, exacerbează
confuzia teoretică.
Structurile de treaty shopping pot să conducă la rezilierea convențiilor de evitare a
dublei impuneri (fie în mod unilateral, fie

prin acord) sau să nu se realizeze reînnoirea
acestora ori încheierea de noi convenții
cu anumite state. În acest sens, existența
convențiilor de evitare a dublei impuneri
poate fi periclitată, nu datorită structurilor
de treaty shopping, ci datorită reacțiilor
față de acestea. Aceasta nu ar constitui o
problemă în cazul în care rezilierea acestora
se limitează la acele convenții care conțin
paradisuri fiscale. Cu toate acestea, se poate
observa faptul că există foarte puține convenții de evitare a dublei impuneri care să
se fi încheiat de această manieră.
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internațional

Europa la raport

Comisia Europeană: regulile fiscale din
Gibraltar contrar legii privind ajutorul de stat

I

nvestigația Comisiei Europene a
concluzionat că regimul de scutire
de impozit pe profit al Gibraltarului
pentru dobânzi și redevențe, precum și
cinci decizii fiscale individuale oferă un
avantaj fiscal selectiv și, prin urmare, sunt
ilegale în conformitate cu normele UE
privind ajutoarele de stat. Beneficiarii
trebuie să restituie impozitele în valoare
de aproximativ 100 de milioane de euro.

Comisia UE a declarat că, în cursul
anchetei, Gibraltar și-a modificat normele
fiscale pentru a-și îmbunătăți procedura
fiscală. În plus, Gibraltar și-a consolidat
regulile privind prețurile de transfer, și-a
consolidat obligațiile contribuabililor și
și-a îmbunătățit transparența cu privire la
modul în care pune în aplicare sistemul
său de impozitare teritorială. Aceste
amendamente au intrat în vigoare în

Franța și Austria pentru
introducerea măsurilor fiscale
digitale unilaterale în 2019
C

onsiliul Uniunii Europene în calitate
de ECOFIN (Consiliu al Afacerilor
Economice și Financiare) nu a reușit până
acum să ajungă la un acord cu privire la
propunerile Comisiei Europene privind
impozitarea serviciilor digitale în UE.
La propunerea ECOFIN din decembrie
a fost prezentată o propunere francogermană de „clauză sunrise”, în care s-a
sugerat că, Comisia și Consiliul ar trebui
să modifice impozitul pe serviciile digitale
propuse, astfel încât să se aplice o taxă
pe cifra de afaceri de 3%, care să intră
în vigoare la data de 1 ianuarie 2021,
dacă nu s-a convenit asupra unei soluții
internaționale până la data respectivă, și
care să expire până în 2025.
În cazul în care o soluție internațională a
fost convenită și transpusă în legislația UE
înainte de data propusă pentru punerea în
aplicare, Franța și Germania au propus ca
directiva să poată fi apoi retrasă prin vot
majoritar.
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Cu toate acestea, de la ECOFIN din
decembrie, atât Franța, cât și Austria
au declarat că vor introduce impozite
naționale unilaterale pe serviciile digitale.
Ministrul francez al economiei, Bruno
Le Maire, a declarat pentru Franța 2 că
„mă străduiesc ca, până în luna martie, să
pot ajunge la o înțelegere privind impozitul
european pentru giganții digitali. Dacă statele
europene nu își asumă responsabilitățile
privind impozitarea GAFA, vom face acest
lucru la nivel național, în 2019.”
În plus, cancelarul austriac Sebastian
Kurz a emis o declarație la sfârșitul lunii
decembrie, în care afirmă că Austria, „Pe
lângă planul european ... va face un pas
național. Vom introduce o taxă digitală
în Austria. Scopul este clar: impozitarea
societăților care realizează profituri mari pe
internet, dar care abia își plătesc impozitele cum ar fi Facebook și Amazon.” Se așteaptă
ca detaliile impozitului să fie anunțate la o
ședință a cabinetului, în această lună.

octombrie 2018. Gibraltar face parte din
Regatul Unit, dar respectă reguli fiscale
separate. Normele UE privind ajutoarele de
stat continuă să se aplice în Marea Britanie
până când aceasta va părăsi UE. După
data de 29 martie, aplicarea regulilor UE
privind ajutoarele de stat în Regatul Unit
va fi reglementată de acordul de retragere,
sub rezerva ratificării de către UE și
Regatul Unit.

Olanda întocmește lista de competențe
fiscale cu taxă redusă pentru măsurile de
evitare a taxelor
Olanda a emis o publicație care conține o
listă a jurisdicțiilor „cu nivel scăzut de impozitare”, adică jurisdicții cu o rată a impozitului pe profit mai mică de 9%, care
va face obiectul unor noi măsuri naționale
de evitare a impozitelor. Jurisdicțiile de pe
listă includ țările care rămân, în prezent,
pe lista UE a jurisdicțiilor neconforme în
scopuri fiscale, și anume Guam, Samoa,
Trinidad și Tobago și Insulele Virgine
Americane. În plus, Anguilla, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, Insulele
Virgine Britanice, Guernsey, Insula Man,
Jersey, Insulele Cayman, Kuweit, Qatar,
Arabia Saudită, Insulele Turks și Caicos,
Vanuatu și Emiratele Arabe Unite sunt
incluse pe listă.
Țările de pe listă vor face obiectul măsurilor care vizează combaterea evaziunii
fiscale. Acestea includ o măsură privind
societățile străine controlate care vizează
împiedicarea societăților care transferă
activele către jurisdicții cu venituri reduse
și o măsură de introducere a unei impozitări reținute la sursă pentru dobânzi și
redevențe începând cu 1 ianuarie 2021,
prin care societățile înregistrate în jurisdicții din listă vor fi supuse plății unei taxe
de 20,5% pentru dobânzile și redevențele
primite din Olanda. În plus, orice societăți
cu sediul în jurisdicțiile din listă nu vor
mai primi hotărâri de la Administrația
fiscală și vamală olandeză.
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Treaty Shopping Method:
panacea or placebo?
APPROACHES TO THE APPLICATION OF TAX TREATIES IN
ORDER TO AVOID DOUBLE INTERNATIONAL TAXATION

Abstract: In the contemporary era, competition and international tax pressure of tax convergence should not be ignored. It should also be emphasized that the competitiveness of
foreign investors can be safeguarded by the State of residence if double taxation is removed
by unilateral means. It is often assumed that the treaty shopping structures discourage third-party countries from engaging in tax treaties, but also the desire of the source state in terms of the appeal focused towards tax treaties. In some cases, the source state may not want
a tax treaty with a third country, for example, if it is a tax haven or a notorious distribution
location. In this article, we considered it would be important to present the mechanism of
operation of the treaty shopping structures and its main implications. The conclusion that
emerges from this article underlines the importance of building a viable multilateral mechanism for the manifestation of double taxation avoidance conventions in order to reduce the
margin of maneuver of the adverse effects of treaty shopping structures.
Cuvinte cheie: treaty shopping, tax havens, tax evasion, international tax treaty, double tax
international taxation, corporate profits, conformism and fiscal behaviour, tax culture.
PhD Univ. Prof. Florin Cornel DUMITER - “Vasile Goldiș” West University from Arad

Evolution of the treaty shopping method
framework

In order to understand how to operate the
treaty shopping practices, it is particularly
important to describe the structures from all
perspectives: treaty shopping defined through
a holding company that is built to avoid paying income tax within two different states,
treaty shopping through bona fide structures
and cases at the limit of national borders.
In the first case, the Organization for
Economic Cooperation and Development
(“OECD”) Reports on Holding Companies
describe these arrangements as occurring
when “the State of residence of the business
does not have a convention to avoid double
taxation with the state where the subsidiary
is located, the company being required to
pay the same tax on the same income in
both states. To avoid this situation, an economic entity may set up a holding company
in a state where it has concluded double
taxation avoidance agreements with both
nations. This company will serve as a ramp
for the income distributed from the sub-

sidiary to the parent company”. These types
of structures have been characterized as the
most important example of a treaty shopping.
Treaty shopping structures involving holdings have three main characteristics: first,
the beneficiary of a treaty shopping entity has
no residence in the State where the entity is
set up; secondly, the company has a minimal
economic activity within the jurisdiction in
which it is located; thirdly, income is subject
to a minimum tax (if any) in the company’s
State of residence.
The above-mentioned considerations are
valid in practice as well. Even if double taxation can be eliminated through unilateral
measures, there are some mutual benefits
that can be achieved through double tax
avoidance conventions (such as provisions
on pensions, students, artists and dispute
resolution). The provisions on mutual assistance and exchange of information can only
exist under the auspices of a tax treaty. The
network of conventions to avoid double taxation ensures that tax cooperation between

the Contracting States is strengthened and
adapted to new forms of tax elusion and tax
evasion.

The manner of operation and the main
features of the treaty shopping method

The method commonly referred to as a treaty shopping can be defined as a form of tax
evasion that is usually performed by at least
three or more economic entities. However,
only two economic entities called tax shoppers want to enter into a contractual relationship between the parties. Thus, although
economic entities are not reluctant to pay
high taxes, they use another entity to “intervene” in the contractual relationship in order
to pay a much lower rate of tax or even to be
exempt from to paying any tax.
In order to exemplify the aforementioned
assertions, suppose that a company X
wants to pay dividends to a company Y
and the transaction made between the two
economic entities is taxed at a rate of 20%
under the auspices of the Double Taxation
Convention concluded between State X
ianuarie-martie 2019 CONSULTANT FISCAL
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and State Y. It is worth noting that, based
on the double tax convention between State
X and State Z, the transaction is taxed at a
rate of 4% and under the auspices of the tax
treaty concluded between State Y and State
Z the transaction is taxed at a rate of 7%.
Therefore, while it is decided that Company Z would be involved in the transaction
concluded between companies X and Y for
the purpose of paying a 4% + 7% (11%) tax
rate, economic entities use the methods of
the treaty shopping, becoming implicit, treaty
shoppers.
Analysing Tables 1 and 2 we can see that
the main reason why the treaty shopping
method became very popular was the process of globalization and the process of
increasing integration of national economies
as well as the development of international
financial markets. Exhaustively, the term
globalization not only includes the EU
states (“EU”) or United States of America
(“US”) but also the small islands that are
often used by the treaty shoppers to minimize
their tax burden. These locations are generally referred to as “tax havens”.

Positive and negative effects
of the treaty shopping method

In view of the above, we consider it appropriate to present the main positive and negative effects of the treaty shopping method.
Among the positive effects we observe the
behaviour of the economic entities, while
among the negative effects we identify the
aspects that concern the profits of each state.
If we analyse the above example, we can see
that, when economic entities use the treaty
shopping method, their behaviour aims to
maximize the profits of their companies.
Certain companies, stock listed companies,
holding companies cannot “resist” the temptation of occasions conferred by different
low tax rates from different countries, as
well as of specific elements of financial systems found in some countries. The objective
of any economic entity is maximizing profits. However, the exacerbated desire to gain
more and more needs to be justified, and the
behaviour attached to this objective must be
appropriate in accordance to the provisions
of national and international legislation.
In the economic and legal research literature, specialists argue that the various legal
ways of using the treaty shopping method by
economic entities are used as commercial
speculation in order to keep their profits
as high as possible and which are the result of tax nonconformity. In other words,
under the treaty shopping method, profits
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Economic entity
Company X
Company Y
Company Z

Table 1. Applying the treaty shopping method
Company X
Company Y
20%
20%
4%
7%

Company Z
4%
7%
-

Table 2. Incidence of applying the treaty shopping method
Economic entity

Company X

Company Y

Company X +
Company Y

Company Z

4%

7%

4% + 7% = 11%

Table 3. Example of application of the treaty shopping method - part 1
Economic entity

Company X

Company Y

Company Z

Company X

-

10.000 euro

2,000 euro

Company Y

10,000 euro

-

3,500 euro

Company Z

2,000 euro

3,500 euro

-

Table 4. Example of the application of the treaty shopping method - part 2
Economic entity

Company X

Company Y

Company Z

2,000 euro

3,500 euro

can be perceived on the basis of the income
earned by each of those companies. Each
tax behaviour is regarded as a treaty shopping
practice where, more than 50% of the shares
of an economic entity are held by a “third
country”. In view of the above, specialists
argue that an economic entity may hold 40,
45 or 50% of a company’s shares. Moreover,
the high revenue used by economic entities under the treaty shopping method also
counts. In short, the positive aspects are
engraved into the benefits of tax behaviour
over the profits made by these entities as
the ultimate goal of any profitable economic
activity.
Tables 3 and 4 highlight the potential earnings gained from the status of treaty shoppers, if the dividends to be taxed are in the
amount of 50,000 Euro.
The main negative aspect of the treaty shopping method of illegitimate tax compliance
is the money loss that each country’s funds
record. Avoiding taxing or paying much
lower taxes is a recurring problem and is one
of the main issues of international tax law.
Apparently, the treaty shopping method
does not only cause severe damage to each
nation’s finances, but also to tax behaviour
that is not in line with legislation, especially:
tax evasion, tax fraud, and tax benefits like
exempting the payment of lawfully made
taxes. However, it can often be seen that it is
particularly difficult to establish the bound-

Company X +
Company Y
2,000 euro + 3,500
euro = 5,500 euro

ary between the treaty shopping method and
tax planning, under the auspices of the tax
provisions in force.

Remedies for removing the bad effects
of the treaty shopping method

The negative consequences of the treaty
shopping method have generated, at international level, a consensus of specialists to
develop permanent measures in order to
prevent illicit tax practices.
A suggestive example in this respect is
the German anti-treaty “remedy” meant
to discourage the trend of using the treaty
shopping method based on its disruptive
mechanisms. Moreover, German lawmakers
have decided a careful and complex examination of the so-called “third company” that
needs to be analysed in order to determine
the compliance or non-compliance of the
respective transaction with the legislation in
force. In this respect, each of the companies
should hold at least 10% of the profits obtained from individual business activities in
order to be considered legitimate.
An incentive to apply the above - mentioned precautions in terms of the treaty
shopping method for the German tax system
constituted US activity that attempted to
stop the treaty shopping method in the early
1980s. The illicit tax behaviour in connection with the Antilles Islands constituted a
conductor in establishing the US Template
Income Tax Convention. This tax treaty
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aimed to establish a certain percentage on
the ownership of each of the companies that
wanted to become a partner in the funds of
another company. This amendment has had
an important influence on tax residence and
has been included in several international
tax treaties, including those of Poland.

Conclusions

Treaty shopping practices are an international tax planning tool, although these
practices are aggressive. Investors engage in
treaty shopping structures to minimize their
international tax liability. However, we are
asking ourselves what lies behind this kind
of practice, since they are so controversial?
Are some treaty shopping structures more
unacceptable than the others? and if so, to
what extent?
We believe it is particularly important to
understand the objections to the treaty
shopping structures from a theoretical
perspective. Perspectives viewed from the
hypothesis of some states may be diffused,
because it is inappropriate for states to fo-

cus only on their national interests. Since
the national interests of the states differ,
the benchmark would become inconsistent,
raising questions about the credibility of the
policies of different states, but also about
their theoretical coherence. The OECD
adopts an “umbrella” approach that accepts
feedback from all the spectra. This fact does
not solve the problem of lack of coherence,
but rather exacerbates the theoretical confusion.
Treaty shopping structures may lead to the
termination of double taxation avoidance
conventions (either unilaterally or by agreement), or the renewal or conclusion of new
conventions with certain states may not be
achieved. In this respect, the existence of
conventions for the avoidance of double
taxation can be jeopardized, not because of
the treaty shopping structures, but because
of the reactions to them. This would not be
a problem if their termination is limited to
those conventions containing tax havens.
However, it can be observed that there are
very few conventions for the avoidance of

double taxation that have been concluded in
this manner.
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Taxation at source of
non-residents’ income
NEWS AND CASES OF INTEREST

Abstrat: Although neither 2018 nor 2019 brought a tax revolution in the field of withholding tax on non-resident income, the few changes that have occurred should be reviewed.
Additionally, this article presents several points of interest for this area, as it addresses issues
that we, professionals, often face in tax consulting practice.
Cuvinte cheie: non-resident, informative statement, contractual clauses, tax risks, tax residence, withholding tax
Romana SCHUSTER, Chief Knowledge Officer - KPMG Tax România

1. News

Absence of change would be the first novelty.
We would have expected that for the year 2019
the legislator would make an important correction of repair of the error committed in 2018,
when only the tax rate of residents’ income was
reduced from 16% to 10%, but the tax rate on
the income of the non-resident natural person
remained 16%, even if he/she is resident in a
Member State of the European Union or in a
state with which Romania has a convention for
the avoidance of double taxation. Maintaining
a higher tax rate for non-residents is flagrantly
discriminatory, contravening the conventions
and provisions of the Treaty on European Union. It seems, however, that 2019, like 2018, was
not going to be the year of any tax revolution
in the field of withholding tax on non-resident
income (“IRSVN”). It is worthwhile, however,
to review the few changes that have occurred,
because these have practical importance for
most companies and for some sectors, such as
that of financial brokerage.

Deadline exceeded for submission
of the informative statement 207

In March 2018 Government Emergency Ordinance1 no. 18/2018, which amended the Tax
Code was published, so that, starting with the
income of 2018, the IRSVN payers became
obliged2 to submit the statement regarding the

calculation and withholding of the tax for each
beneficiary of the income until January 31st
inclusively, of the current year for the expired
one. Previously, the statement was filed at the
end of February, the following year. The same
short term of January 31st was also imposed on
intermediaries, namely investment management companies or self-managed investment
companies, in order to pass on to each taxpayer
the information on total earnings / losses for
transactions made and to file annually with the
competent tax authority an information statement on the total earnings / losses for each taxpayer. Thus, in January 2019, for the first time
on January 31st, Form 207 on the “Information
Statement on the withholding tax / income
exempted on non-resident income beneficiaries”
was submitted. On January 15, 2019 a new Order3 of the Ministry of Finance was published
in the Official Gazette, which was changed
very little in relation to the old form. Basically,
the only change to Form 207 is the removal of
information about the category of income from
gambling. As of March 23, 2018, the income
earned by non-residents in case of gambling
practiced in Romania is subject to the rules of
establishment and declaration provided for in
this title. Thus, by abrogating IV, “Income Tax”,
the tax on income obtained from gambling
practiced in Romania by non-resident persons
is stated in Form 205.

Tax registration of the non-resident at the
request of the payer of the income or of the
bank to which he/she opens the account

From a practical point of view, we note that in
2019 it was possible to validate and transmit
the 207 statement without filling in the Romanian NIF for non-residents, probably because
ANAF (National Agency for Tax Administration) wanted to escape a new blockade, in
the context in which the digitization of the
submission of the sole declaration starting with
this year is a sufficiently big challenge. On the
other hand, we recall that Article 82 of the Tax
Procedure Code which establishes the obligation of tax registration of any non-resident who
obtains income from Romania is not abrogated,
so it can produce effects at any time. Furthermore, by Government Ordinance no. 30/2017,
special provisions have been introduced in the
Code of Tax Procedure regarding tax registration of non-resident persons in charge of
credit institutions, which are obliged to request4
the tax authorities the assignment of the tax
identification number / tax registration code
for non-resident individuals or for legal entities
that do not have an identification code at the
time when they request the opening of a bank
account or the rental of a value box. Therefore,
our tax administration does not seem to give up
in any way the idea of allocating

NIFs to any
non-resident who obtains passive income from

1. Government Emergency Ordinance no. 18/2018 regarding the adoption of certain tax-budgetary measures and for the amendment and supplementing of some normative acts was published
in the Official Gazette no. 260 of March 23, 2018.
2. Exceptions include payers of salary and salary-assimilated income and payers of income from intellectual property rights, leases or associations with a legal person.
3. ORDER No. 48/2019 of January 11, 2019 for the approval of the template and content of the forms 205 „Informative statement regarding the withholding tax and the earnings / losses from
investments, on beneficiaries of income” and 207 „Informative statement regarding the withholding tax / exempted income, on non-resident income beneficiaries”
4. The tax registration certificate of these clients is communicated to the credit institution so that it in turn communicates it to the non-resident natural / legal person.
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the country, for which the payment of the tax
falls within the duty of the income payer resident, but on the contrary.

New conventions to avoid double taxation
replace old treaties

Returning to the news, we must also note the
latest conventions for the avoidance of double
taxation signed by Romania, with a recent
impact. In 2018, new treaties entered into force
with two countries of great importance to us
because economic relations are frequent and
significant, namely China5 and Italy6. From
2019, the new Convention with Bosnia and
Herzegovina7 applies, in place of the old one,
signed with the defunct Federative Socialist
Republic of Yugoslavia, signed in Belgrade on
April 29, 1986.
Any company that has been doing business for
years with these countries needs to reconsider
the impact of new conventions on business
with the partners in these three countries. If we
look, for example, to the new Convention with
China, we see that the IRSVNs on dividends,
interests and royalties have been reduced from
10% to 3%.

2. Cases of interest

In IRSVN matter, for Romanian companies
the issue of the requalification of the nature of
a payment by the tax authority is a recurring
one generating large-scale tax litigation. Some
of these litigations wwre submitted to be settled
at the HCCJ, with unfavourable results for the
taxpayer. The arguments of the tax authority,
which convinced the court, must therefore be
known in order to avoid errors in contractual
clauses that may give rise to tax risks or other
wrong approaches when making payments or
assignments in favour of non-resident shareholders.

The fine line between technical
assistance and know-how transfer - when
the confidentiality clause can make a
difference
HCCJ Decision8 no. 2979 / 12.10.2017 concerns a tax dispute between a commercial company and the National Agency for Tax Administration - D.G.A.M.C. regarding additional
tax obligations on income obtained by non-residents in Romania. The decision also concerns
a common situation in the practice, namely
the re-qualification of payments made under a
service contract and of technical assistance in
royalty payment for know-how transfer, with

the implied obligation to withhold and pay a
tax of 10 % (a right allocated to Romania by applicable conventions, typical for the conventions
of Romania, based on the OECD template
convention). The definition of Know-How from
the Tax Code is “any information on an industrial, commercial or scientific experience that
is required for the manufacturing of a product
or for the application of an existing process
and the disclosure of which to other persons is
not permitted without the authorization of the
person who provided this information; to the
extent that it comes from experience, knowhow is what a manufacturer cannot know by
simply examining the product and by simply
knowing the progress of the technique.”
Regarding the technical assistance contract,
the appellant Company claimed that the reclassification of the know-how transfer is not
justified, as the conventions for the avoidance
of double taxation concluded with the United
Kingdom and the US, as well as the comments
to the OECD Template of the Convention
for the avoidance of double taxation provides
that the transfer of know-how implies the
transmission of industrial, commercial or scientific information which remains undisclosed
to the public, while the person who gives the
information is not required to participate in
the application of the formulas made available
to the beneficiary or to guarantee the result of
the application, and thus this type of contract
differs from Service Contracts concluded by
the Company, contracts in which either party
undertakes solely to use its usual knowledge for
the performance by itself of works for the other
party. The two companies in the United Kingdom and the US used its knowledge to provide

services to the appellant Company and did not
undertake to transfer it the right to use these
specific experiences. Moreover, these services
consisted in providing certain reports, studies,
drawn up on the basis of the information / data
collected during the refinery work visits specific
to the appellant company’s activity which could
be used by it only for the purpose of its own
work. The mere existence in the contract of
confidentiality clauses governing the commercial relationship is not sufficient and defining to
reclassify the payments for services provided by
companies as know-how payments, since what
is important is the will of the parties enshrined
in the provisions of the respective contracts and,
therefore, the tax treatment applied was the
correct one, since the income of the two providers came from services and not from royalties,
the tax authority classifying the contracts in
question as obviously erroneous.
The arguments have been rejected by the
supreme court, which has shown that a knowhow contract consists in the submission of a
technical process supplemented by technical
assistance. Transmission can be accomplished
in several ways: by submitting the documentation, plans, drawings, sketches; by providing
material or component parts of installations;
by sending technical, economic, marketing
specialists; through the preparation and specialization of staff members of the beneficiary of
the contract. The main features of the contract
are novelty and secrecy. The transfer of this
knowledge from the holder to the beneficiary
is done by handing over the documentation:
files, plans, supplying materials necessary for
the application of the technique or procedure
that are subject to the contract, namely all that

5. Law no. 99/2017 of May 9, 2017 on the ratification of the Agreement between Romania and the People’s Republic of China on the elimination of double taxation with respect to income taxes
and the prevention of tax evasion and avoidance of payment of taxes, signed in Bucharest on July 4, 2016.
6. Law no. 28/2016 of March 17, 2016 on the ratification of the Convention between Romania and the Italian Republic for the avoidance of double taxation with respect to income taxes and the
prevention of tax evasion and the Additional Protocol to the Convention signed in Riga on April 25, 2015.
7. Law no. 75/2018 of March 22, 2018 for the ratification of the Convention between Romania and Bosnia and Herzegovina on the avoidance of double taxation and the prevention of tax evasion
with respect to taxes on income, signed in Sarajevo on December 6, 2016
8. HCCJ maintained the Civil Sentence no. 87 of October 27, 2014 of the Constanta Court of Appeal.
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is necessary and characteristic of the procedure
concerned, including specialists. Therefore, it
cannot be argued that if the services consisted
in providing certain reports, studies, we would
be in the presence of service provision, because
it can be deduced from the interpretation of
the terms of the contract that we are in the
presence of a know-how contract. The Supreme
Court analyzed the contract concluded between
the parties, having as object, according to the
contractual clauses, the provision of services and
support for the improvement of the profit and
for the project. The contract provided, amongst
others, a confidentiality clause regarding all information and documents submitted under the
assistance. According to this clause, any reports,
recommendations or materials provided to the
customer are for the internal use of the customer and no report, recommendation or material
may be published or communicated in any way
to any third party without the express written
permission of the supplier. Furthermore, the
chapter on “Disclosure Restrictions” provided a
clause under which “... copying or distributing
this material to anyone outside the customer’s
organization without written permission is
expressly forbidden”. The service description
details the functional areas to be included in
the project and reproduces the stages involved
in each phase, resulting in: assistance and
implementation works, including managerial
support and technical support, including methodologies, knowledge and experience provided
by the provider. In addition, a contractual clause
stipulated that: “Technical Service Provision
and initiatives regarding Support for the Profit
Improvement and for the Project, which do
not include the D, E, F, G or H Deliverables
categories (as defined in Section 3.3. of the
technical proposal) will be interpreted as technical assistance services and will not be considered to result in a transfer of know-how or
intellectual property rights ... “. Per a contrario,
the court stated, there are “delivery categories”
within the technical proposal, which are part
of the contract, which can be interpreted as
know-how transfer, respectively those mentioned in Section 3.3. of the technical proposal,
operations which are an important part of the
agreed services and which have a character of
novelty and monopoly of the provider, leading
to the secrecy of the information, knowledge
and services rendered. The court argues that
it follows from the contract as a whole that
the provider did not bind to a simple service
for the benefit of the appellant Company, but
understood to transfer a whole technology, a set
of technical knowledge including information,
experience, skill and which are necessary for the
operation of some installations, products or for
the development or operation of technologies
34
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or processes, namely a know-how transfer. The
technical services provided by the provider
imply the transfer of knowledge and working
procedures to the appelant Company’s “key
staff ”, but also the provision of services as outlined in Article 3.3. of the “Technical Proposal
for the Provision of a Partnership for Technical
Services”. Therefore, according to the court, the
confidentiality clauses inserted in the contract
are not only intended to protect the legal relationships occurred between the two traders,
as these also relate to the nature of the signed
convention, being the essence of the knowhow contract to maintain confidentiality over
everything that is provided and delivered to the
beneficiary. As the main purpose of the contract
was the know-how and according to the Rules
for the application of the Tax Code, “If a certain
part of what is to be secured by contract is by
far the main purpose of the contract, the other
part being ancillary, the main contract portion
applies to the entire amount to be paid under
the contract”, and all payments made under the
contract are considered to be made for a knowhow transfer.

Qualification as interests of the amounts
withdrawn by the sole non-resident
shareholder beyond the level of the amounts
with which it credited the company

HCCJ Decision no. 2070 / 31.05.2017 refers
to a tax dispute on the merits within the Court
of Appeal in Braşov, which was unsuccessfully
brought by the company before the HCCJ.
Regarding the classification of the surplus
transferred / withdrawn by the sole shareholder,
the tax authorities noted that, after receiving
the value of some real estate sold in 2007, much
of this amount was transferred from the company’s account to the sole shareholder’s account
“Credit Repayment”, although the sole shareholder’s crediting was lower than the amounts
paid. Amounts transferred in excess from the
company’s accounts to the sole shareholder
were recorded in the “Settlement of operations
under review” account. The tax audit considered
that, under Article 11 of the Tax Code, the tax
reclassification of these amounts as interest
on loans previously granted to the appellant
company is necessary. Contrary to the appellant’s assertions, the HCCJ has shown that the
amounts paid in excess cannot be regarded as
an erroneous payment, since the sole shareholder did not repay the amounts in question, but
requested compensation with the amounts resulting from the transactions to be subsequently
concluded, an operation forbidden by the
accounting rules, according to which no future
debts can be recorded in the bookkeeping. Taking into account the factual state of affairs, the
HCCJ has shown that the issues relating to the

qualification of the amounts withdrawn by the
sole shareholder over the level of the amounts
credited to the company also have an effect on
the income tax of non-residents.

Tax registration certificates in a country do
not certify tax residence in that country

The same HCCJ Decision no. 2070 /
31.05.2017, mentioned above, regarding the
amount of tax established by the tax body, the
criticism of the decision of the court of first
instance which aimed to establish the applicable tax rate of 16% instead of 10% according
to Article 11 section 2 of the Convention on
the avoidance of double taxation concluded
with Switzerland. The criticism was considered
unfounded, since, in essence, tax residence was
not proven. The Administrator of the applicant
Company filed at the headquarters of the defendant Authority 5 tax registration certificates
issued by the tax authorities of Switzerland on
its behalf for the relevant tax years certifying
the payment of the tax applicable by virtue
of the ownership on a building in Switzerland-Zurich, although the domicile on these
documents was however in Israel. The Board of
Appeal, in agreement with the Judge of merits,
considered that the certificates to which the
appellant relies did not provide evidence of
tax residence, the notion of resident, under the
Convention between Romania and the Swiss
Confederation on the avoidance of double
taxation with respect to taxes on income and
wealth being determined by reference to the
notion of “subject of taxation in that State by
reason of his/her domicile, his/her residence,
the seat of management or any other criterion
of a similar nature”.
In the present case, the documents submitted
by the appellant do not show that the non-resident is resident in Switzerland, but only that
he/she is registered for tax purposes in the
Canton of Zurich being subject to a partial tax,
that is to say the tax on the property held in
that canton.
Conclusion. Although the withholding tax
changes rarely, there are sufficient changes in
the procedural aspects and sufficient challenges in its administration by the tax authority
that it deserves to be followed closely. In the
coming years, the major challenge will be the
Multilateral Convention on the Implementation of Tax Treaties Measures destined to
Prevent Erosion of the Taxable Base and the
Transfer of Profits, signed by our country on
June 7, 2017. Ratification and implementation of this convention could take place this
year. But about its impact, we are going to discuss in a future article, dedicated to the topic,
which is very vast and complex.

