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“The clock is ticking” 
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Este adoptată Directiva 2011/16/UE privind 
cooperarea administrativa în domeniul fiscal 
(DAC) prin care autoritățile din statele
membre pot face schimb de informații
la cerere și spontan, precum și automat din
2015 pentru veniturile din salarii, pensii, 
administrare, asigurări, proprietăți imobiliare. 

White Money Strategy - Elveția 
reformează sistemul financiar şi adoptă altă 
atitudine față de secretul bancar. 

• OECD emite raportul BEPS
• Propunere de modificare a Directivei 2013/34/UE privind 

situațiile financiare anuale prin care sunt introduse noi obligații 
de raportare (country-by-country reporting CbC)

• US lansează FATCA
• OECD emite Primul raport privind conformarea voluntară offshore

• UE şi Elveția au semnat un nou acord pentru 
schimb automat de informații financiare ale 
rezidenților din 2018

• DAC a avut o serie de propuneri de modificări
• OECD emite rapoartele finale BEPS
• OECD emite al doilea Raport privind conformarea 

voluntară offshore

• OECD a lansat varianta completă a Standardului 
Global pentru Schimbul Automat de 
Informații

• Noua Directivă care extinde schimbul automat 
de informații intre statele UE la veniturile 
financiare

• CE a începe investigații privind acordurile 
unor grupuri de societăți (cazurile Starbucks -
Olanda, Apple - Irlanda și Fiat - Luxembourg) 

2016

• OCDE a lansat 
formatul electronic 
standardizat pentru 
schimbul de rapoarte 
de la țară la țară 
(CbC) între jurisdicții 

• Comisia 
Europeană 
prezintă pachetul 
de masuri anti-
evaziune fiscală 
(Directiva ATAD)

2017
?

• Comisia Europeană va pregăti 
lista jurisdicțiilor necooperante

• Comisia Europeană va publica 
directiva CCCTB

• Reuniunea specială a 
Comitetului OCDE 
pentru Afaceri Fiscale 
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Presenter
Presentation Notes
In anul 2010, US lanseaza FATCA. Acordurile pe care multe guverne le-au încheiat sau le vor încheia cu SUA în ceea ce privește Legea privind conformitatea fiscală aplicabilă conturilor din străinătate” (US Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) au dat un nou impuls schimburilor automate de informatii (AEOI) ca metodă de combatere a fraudei și a evaziunii fiscale. In acelasi an OECD emite un nou raport referitor la conformarea voluntara a veniturilor offshore. In studiu se mentiona ca in viitor nu vor mai exista paradisuri fiscale  pentru eludarea  impozitelor.  In anul 2011,  Uniunea Europeana lanseaza Directiva privind cooperarea administrativa in materie fiscala in baza careia de la 1 ianuarie 2015  intre statele membre ale UE  a inceput schimbul automat de informatii pentru veniturile din salarii, din remunerarea administratorilor,  pensii, asigurari de viata si proprietati imobiliare. Aceasta Directiva a fost transpusa si in legislatia nationala prin Codul de  Procedura Fiscala. Schimbul de informatii se face automat, la cerere sau spontan. In 2012, Consiliul Federal al Elveției continua cu demersurile de  modificare ale întregului sistem financiar al ţării prin adoptarea unui nou act care se adresează instituțiilor financiare elvețiene şi care introduce noțiunea de „strategia banilor albi” (White Money strategy). Potrivit acestei strategii, instituțiile financiare elveţiene vor fi obligate să nu mai accepte fonduri despre care există suspiciunea nedeclarării de către posesori. Cât privește portofoliile existente, băncile trebuie să se asigure că fiecare client străin şi-a îndeplinit obligațiile fiscale ce-i revin în ţara sa de rezidenţă. Astfel, in mod inevitabil secretul bancar, avantaj competitiv al multor state, va fi “desecretizat”. Elvetia, dupa ce s-a comis semnarii acordului cu US privind FATCA si a implementarii Standardului OECD, Consiliul Federal Elvetian isi propune remodelarea sistemului bancar elvetian prin care Elvetia renunta, de buna voie (si nu prea), la secretul sau bancar. Bancile trebuie sa se asigure, prin strategia banilor albi, ca nu mai primesc clienti asupra carora planeaza riscul de nedeclarare a veniturilor. Elvetia este tara unde multi oameni bogati isi au depozitate averile iar in acest moment banci elvetiene fac toate diligentele necesare pentru a se asigura ca nu au de-a face cu clienti care nu si-au declarat veniturile in tara de rezidenta pt ca pot avea riscul ca pe viitoar sa-si piarda licenta. De aceea clientii sunt incurajati sa se conformeze voluntar. In 2013 , OECD emite raportul „Abordarea fenomenului de erodare a bazei impozabile şi transferului profiturilor” – Raportul BEPS.Comisia Europeana inaintează propunerile de modificare a Directivei de cooperare administrativa prin extinderea schimbului automat de informatii şi pentru alte venituri. [Preluat din propunerea de directiva] – Art 1 - Autoritatea competentă a fiecărui stat membru, prin schimb automat, comunică autorității competente a oricărui alt stat membru, informații cu privire la perioadele impozabile ca la 1 ianuarie 2014 cu privire la următoarele elemente care sunt plătite, garantate sau deținute de o instituție financiară pentru directe sau indirecte beneficiu de un beneficiar efectiv care este o persoană fizică rezidentă în acel alt Membru de stat:(a) dividende;(b) câștigurile de capital;(c) orice alte venituri generate cu privire la activele deținute într-un financiar contul;(d) orice sumă cu privire la care instituția financiară este debitor sau debitor, inclusiv orice plăți de răscumpărare;(e) solduri de cont.2014 :1). OECD lanseaza Standardul automat privind schimbul de informatii financiare. Standardul este format din două componente. Primul este cunoscut ca CRS (Standardul de raportare comun – Common Reporting Standard - CRS). Acesta conține reguli de raportare si due diligence pentru instituțiile financiare. Al doilea este cunoscut sub acronimul CAA (Competent Authority Agreement), si conține norme detaliate pentru schimbul de informații. Acest lucru poate fi pus în aplicare în conformitate cu normele existente, cum ar fi Convenția multilaterală privind asistența administrativă reciprocă în materie fiscala, sau bilateral în baza acordurilor de evitare a dublei impuneri (articolul 26 din Conv Model OECD).CRS va fi implementat prin:Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală  semnată în prezent de 94 de state (printre care şi România)Acordul multilateral pentru schimbul automat de informatii financiare semnat în prezent de 80 de state (printre care şi România)Acorduri bilaterale2). Directiva de modificare a Directivei 2003/48/CE privind veniturile sub forma de dobanzi pentru largirea sferei de aplicare asupra beneficiarilor efectivi ai platilor.Schimbul de informatii vizeaza orice venit sub forma de dobanzi obtinut de un rezident dintr-un stat EU de la un agent platitor (IFN) din EU. Unele tari (e.g. Luxembourg, Austria) au implementat directiva cu o perioada de tranzitie in care derogau de la schimbul de informatii cu privire la beneficiarul efectiv in schimbul impozitarii cu 35% aplicat de catre platitorul de venit. Din 2015 Luxembourg are doar schimbul automat de informatii. Monaco, Elvetia, Andorra, Liechtenstein si San Marino au incheiat cu EU un acord similar cu Directiva privind veniturile sub forma de dobanzi. Acordul contine prevederile aplicabile in privinta derogarilor cu impunerea cotei de 35%.3). Investigatiile CEIun 2014 - Comisia a deschis investigarea acordurilor privind preturile de transfer si impozitul pe profit platit de Apple (Irlanda), Starbucks (Olanda) si Fiat (Luxemburg). CE a deschis trei investigatii aprofundate pentru a examina daca deciziile autoritatilor fiscale din Irlanda, Olanda si Luxemburg in ceea ce priveste impozitul pe profit care trebuie platit de catre Apple, Starbucks este in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. În urma investigărilor aprofundate Comisia a concluzionat că Luxemburg a acordat avantaje fiscale selective societății finanțatoare a întreprinderii Fiat, iar Olanda a acordat astfel de avantaje întreprinderii din grupul Starbucks. În fiecare caz menționat, o decizie fiscală emisă de autoritatea fiscală națională respectivă a redus în mod artificial impozitul plătit de societate.Oct 2014 – CE investigheaza aranjamentele de preturi de transfer privind impozitul pe profit in Luxemburg al companiei Amazon.  Dec 2014 – CE extinde investigatiile privind ajutoarele de stat  - prin extinderea anchetelor privind ajutoarele de stat in practicile autoritatilor in ceea ce priveste solutiile fiscale (SFIA) din toate statele membre UE pentru a determina care state membre ofera solutii fiscale si care sunt companiile care au primit aceste hotarari in perioada 2010-2013 =>  In 2015 se infiinteza Comisia speciala care va monitoriza solutiile fiscale emise de statele membre UE (i.e. TAXE Committee)20151). Comisia Europeana (CE) si Elvetia au ajuns la un acord istoric. In cadrul acordului, ambele parti vor face schimb automat de informatii cu privire la conturile financiare ale rezidentilor incepand din 2018.2). Directiva 2011/16/ UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (DAC) ce prevede schimbul de informaţii spontan, la cerere şi automat, a avut o serie de propuneri de modificări din partea Comisiei:extinderea schimbului automat de informaţii asupra dividendelor, caştigurilor de capital şi redevenţelor;introducerea schimbului automat de informaţii privind soluţiile fiscale emise de Statele Membre;implementarea schimbului automat de informaţii financiare după modelul Common Reporting Standard.Directiva 2376/2015 privind modificarea Directivei 2011/16 trebuie sa fie transpusă până la 31 Dec. 2016.3). CE a prezentat pachetul de transparenta fiscala - Tax Transparency Package. O masura din acest pachet o reprezinta introducerea obligatiei de raportare intre state a solutiilor fiscale emise. Ulterior CE a emis si propunerea de modificare a Directivei 16 pentru a introduce aceasta modificare.  Urmatorul pas al CE a fost emiterea unui Action Plan on Corporate Taxation. Planul stabilește cinci arii de interes cuprinzând o serie de iniţiative privind o impozitarea echitabilă şi o abordare eficientă a evitării plății impozitelor de către companii:1. Reinițierea propunerii legislative cu privire la CCCTB (Baza fiscală consolidată comună a întreprinderilor): O nouă propunere legislativă urmează să fie prezentată în cursul anului 2016 pentru introducerea obligatorie a CCCTB.2. Asigurarea impozitării efective în locul în care sunt generate profiturile, prin alinierea impozitării cu locul de realizare a veniturilor (prin modificări aduse definiției Sediului Permanent, regulilor CFC(Societăţi străine controlate), modificări asupra Directivei cu privire la Dobânzi și Redevențe), dezvoltarea la nivelul UE a unui cadru în domeniul prețurilor de transfer și rezolvarea problemelor legate de implementarea regimurilor preferențiale de impozitare (de exemplu, regimuri fiscale privind exploatarea proprietății intelectuale).3. Dezvoltarea unui mediu fiscal pentru afaceri: introducerea unui set de reguli privind compensarea transfrontalieră a pierderilor, și îmbunătățirea mecanismelor de rezolvare a disputelor privind dubla impozitare.4. Creșterea transparenței fiscale. Va fi actualizată periodic o „listă neagră” a statelor terțe ce nu au o legislație care să asigure buna guvernare în materie fiscală. De asemenea, există intenția de introducere a unor obligații suplimentare de raportare în domeniul fiscalității pentru companiile multinaționale.5. Set de instrumente pentru coordonarea la nivel UE, prin promovarea unei colaborări mai bune  a Statelor Membre în cadrul inspecțiilor fiscale, precum și printr-o propunere de reformă a Codului de Conduită pentru Impozitarea Întreprinderilor pentru a crește eficacitatea reacțiilor la concurența fiscală dăunătoare.4). OECD publică Rapoartele finale pentru toate cele 15 acţiuni prevăzute în Planul BEPS:      Economia digitală      Neutralizarea aranjamentelor hibride      Regulile privind companiile străine controlate      Deducerea dobânzilor şi a altor cheltuieli financiare      Întărirea transparenţei şi a substanţei economice      Prevenirea folosirii abuzive a tratatelor      Sediile Permanente8, 9,10  Preţurile de transfer      Colectarea informaţiilor relevante pentru BEPS      Rapoartarea planificarilor fiscale agresive      Modificarea documentaţiei privind preţurile de transfer      Eficientizarea soluţionării litigiilor      Dezvoltarea unui mecanism multilateral.OECD emite al doilea Raport privind conformarea voluntara offshore;
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Schimbul versus scurgerea de informații

Offshore Leaks Lux Leaks

Bahama papers

Swiss Leaks

2013 2014

2016 2015

2017
Panama Papers

Raport emis în aprilie 2013, care a dezvăluit 
detalii cu privire la 130.000 de conturi 
offshore. Investigația se bazează pe 2,5 
milioane de înregistrări secrete despre 
activele off-shore deținute de oameni din 
170 de țări și teritorii.

Este numele unui scandal financiar dezvăluit în 
noiembrie 2014 bazat pe informații confidențiale 
cu privire la deciziile fiscale din Luxemburg emise 
în perioada 2002-2010. Această investigație a 
dezvăluit peste 548 de soluții fiscale emise pentru 
peste 350 de companii cu sediul în Luxemburg.

Are la bază peste 11,5 milioane de 
documente ce conțin informații 
confidențiale pentru mai mult de 214.500 
entități offshore. Documentele aparțin casei 
de avocatura Mossack Fonseca și arată cum 
prin peste 500 de bănci s-au creat  15.000 
companii off-shore.

Este numele unei investigații jurnalistice privind o schemă de 
evaziune fiscală în care banca HSBC a fost implicată. În 
februarie 2015, Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de 
Investigație (ICIJ) a lansat informații despre conturile bancare 
a peste 100.000 clienți din peste 200 de țări.

• 1,3 milioane de fișiere ce conțin numele 
managerilor și a unora din acționarii a 
peste 175.000 de firme și alte entități 
înregistrate în Bahamas între 1990 și 2016

• Fosta vicepreședintă a Comisiei Europene, 
afaceriști din toată Europa, inclusiv 
România, apar în aceste dosare

Football Leaks
• 18,6 milioane de documente, inclusiv contracte originale
• expune trucuri fiscale folosite de unele dintre cele mai 

mari staruri ale continentului

Denunțătorii care doresc să ofere informații parlamentarilor UE, 
și în același timp să își păstreze anonimatul pot folosi o platformă 
on-line înființată de către membrii Parlamentului European.
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De reținut!

Romania s-a mișcat repede!

• Romania a implementat măsuri de transparență 

• Definiția tranzacției artificiale

• Transpunerea Directivei privind regimul fiscal 
comun care se aplică societăților mamă și filialelor

• Introduce Standardul Comun de Raportare – CRS

• Romania dispune modificarea unor tratate de 
evitare a dublei impuneri
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Vă mulțumesc!
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