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Realitatea…
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Evitarea
taxelor

Planificare

fiscală 

Evaziune

fiscală 

Implicaţii? 
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Ce se întâmplă în jurul nostru? 
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Implicaţii? 
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Paradisurile fiscale
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Care sunt aşteptările autorităţilor? 
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Semnale privind schimbarea

2011 – White Money Strategy

6 decembrie 2012 - Recomandarea Comisiei privind
planificarea fiscală agresivă

1 februarie 2013 – România introduce în legislaţie definiţia tranzacţiei artificiale

12 Februarie 2013 OECD emite Raportul BEPS

 2010 – Preşedintele Barak Obama semneaza US FATCA

 Common Reporting Standard este în curs de implementare
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2011 – UE adoptă Directiva privind schimbul automat de informaţii  

2014 – UE adoptă Directiva 107 privind extinderea schimbului de informaţii 
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Calendarul BEPS

Iunie 2012

Anunţarea/

demararea
proiectului

Februarie 2013

Se emite primul
document care

adresează 
fenomenul

Iulie 2013

Se emite Planul de
acţiune cu 15 măsuri
grupate pe 3 piloni

(coerenţă, 
transparenţă, 

substanţă)

Septembrie
2014

Emiterea
raporatelor

finale pentru 7
din cele 15

acţiuni

Decembrie
2015

Emiterea
rapoartelor

finale pentru
restul de 8

măsuri

Începand cu
2016

Monitorizare,
introducerea

de măsuri
adiţionale
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BEPS – direcţiile schimbării

David Cameron

“…Look, we’re going to have a really
low rate of corporation tax, but I want to
make damn sure that those companies
pay it…” 4 Jan. 2013

Focus pe substanţă

Echitatea în fiscalitatea
internaţională

Mecanisme de identificare şi
aplicare a legii fiscale
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Tendinţe la nivel UE

Parlamentul european
- Modificări la Directiva UE privind 
situaţiile financiare anuale 
introducând noi cerinţe de raportare

Consiliul European
- autorizarea deschiderii negocierilor între EU şi Elveţia
pentru crearea unui cadru instituţional care să guverneze
relaţiile bilaterale

Comisia Europeană
- Investigaţii privind acordurile unor
grupuri de societăţi cu autorităţile
fiscale

Modificare Directive Europene
- Directiva Mama – Filiala, Directiva privind

veniturile din dobanzi

Comisia Europeană
- Raport privind impozitarea Economiei
Digitale
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Parlamentul European
- Solicită abrogarea secretului bancar
- Comisie de monitorizare a

soluţiilor fiscale

Comisia Europeană
- Propunere schimb automat de
informaţii privind soluţiile fiscale 
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Viitorul sună bine… 

• Transparenţă sporită – schimb de informaţii la nivel internaţional

• Accent asupra substanţei tranzacţiilor

• Country by country reporting

• Pachetul de măsuri anti-evaziune

• Tranzacţii artificiale – jurisprudența ECJ

• Revitalizarea propunerii CCCTB la nivel UE – competitivitatea fiscală? 
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Competitivitatea fiscală la nivelul UE 
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Subiect Cipru Austria Luxembourg Malta Olanda Marea Britanie

1. Cota de
impozitare

12.5% 25% 21%
20% (≤ €15,000)

35% 25%
20% (≤
€200,000)

23%

2. Impozitarea
câştigurilor de 
capital

0% 0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an

0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an

0%, dacă: 10% 
din titluri pentru
mai mult de 1 an

0%, dacă: 5% din 
titluri

0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an

3. Impozitarea
dividendelor
primite

0% fără condiţii;
(10% conform
convenţie)

0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an

0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an

0%, dacă: 10% 
din titluri pentru
mai mult de 1 an

0%, dacă: 5% din 
titluri

0%

4. Impozit pe
dividende
distribuite către 
acţionari UE 

0% 0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an

0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an

0% 0%, dacă: 5% din 
titluri

0%

5. Impozit pe
dividende
distribuite către 
acţionari non-UE 

0% 25%, sau conform
convenţiei 

0%, dacă: 10% din 
titluri pentru mai
mult de 1 an şi ţară 
cu convenţie 

35% (ţară fără 
convenţie)
0% (ţară cu 
convenţie)

15% (ţări fără 
convenţie)

0%

6. Impozit pe
dividende
distribuite către 
acţionari persoane
fizice

0% 5% 15% 30% 15% 15%
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La ce ne aşteptăm în continuare?

Noi reguli anti-abuz

Modificări ale 
Convenţiilor de evitare 

a dublei impuneri

Focus pe substanta în
cadrul investigaţiilor fiscale

Cooperarea cu
state prin
acorduri
bilaterale

Raportări privind 
taxele

Schimbul de
informaţii

Transparenţă
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La ce ne aşteptăm pentru România? 
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Raportări 
privind
taxele

Schimb de
informaţii

• Raportări informaţii 
financiare începând cu
Septembrie 2017

• Schimb de informaţii 
automat şi asupra 
dividendelor,
caştigurilor de capital şi 
redevenţelor 

• Schimb de informaţii 
asurpa SFIA

Implementarea
modificărilor BEPS:

• Clauza LoB

• Sediu Permanent

• Raportari privind
schemele de planificare
fiscală 

Introducerea unor astfel de
cerinţe ca anexa la 
declaraţiile de impozit pe 
profit

Introducerea declaraţiei de 
beneficiar efectiv pentru a
aplica prevederile tratatului

Country-by-country
reporting

Documentaţia de TP 
actualizată cu noi cerinţe 
de raportare

Limitarea deductibilităţii 
dobânzilor dacă venitul
aferent nu a fost impozitat

Limitarea deductibilităţii în 
cazul tranzacţiilor circulare 

Modificări 
ale
Convenţiilor 
de Evitare a
Dublei
Impuneri

Focus pe
substanţă în 
cadrul
investigaţiilor 
fiscale

Noi reguli
anti-abuz

Limitări ale 
deductibilităţii

Limitarea
neimpozitării 
dividendelor dacă 
acestea reprezintă 
cheltuieli deductibile
pentru filială 
(împrumuturi
hibride)

• FATCA

• Non-US
FATCA



Vă mulţumesc!

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does
not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this
publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty
(express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained
in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Tax Advisors
& Accountants SRL, its members, employees and agents do not accept or assume any
liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or
refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision
based on it.

© 2015 PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL. All rights reserved. In this
document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants SRL which
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