
 
 
 

Tax & Legal Newsletter Iunie 2018 

Albania  |  Austria  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Czech Republic  |  Hungary  |  Poland  |  Romania  |  Serbia  |  Slovakia  |  Slovenia 

An independent member of the Baker Tilly Europe Alliance 

1. Proiect de lege pentru distribuirea intermediară a dividendelor 
 

 
O măsură mult cerută şi asteptată de investitori (acționari): pe 13 iunie 2018, Camera Deputaților a adoptat 
proiectul de lege nr. 265/2017, prin care se acordă posibilitatea să decidă repartizarea dividendelor atât 
trimestrial, cât şi anual. 
 
Astfel dividendele vor putea fi distribuite trimestrial acționarilor proporţional cu cota de participare la capitalul 
social vărsat, pe baza situaţiilor financiare interimare și anual, după regularizarea efectuată prin situațiile 
financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. 
 
Regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar trebuie să aibă loc dupa aprobarea situaţiilor 
financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar trebuie restituite în 
termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale. 
 
Sursă: Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991, modificarea și 
completarea Legii societăților nr.31/1990, precum și modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și 
funcționarea cooperației, publicat pe site-ul Camerei Deputatilor www.cdep.ro. și OG nr. 13/2011 - dobânda 
legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligații băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar. 
 

 
2. Facilităţi suplimentare în procedura achizițiilor publice 
 
 
În data de 4 iunie 2018, s-a publicat în Monitorul Oficial O.U.G. nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea 
unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice. 
 
În consecință, societățile vor putea participa la procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice chiar 
dacă cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai 
mic de 10.000 lei. 
 
Astfel, limita datoriei societăților la care le este permisă participarea la licitaţie s-a majorat de la 4.000 lei la 
10.000 lei. 
  
O altă modificare vizează dreptul autorității contractante de a putea derula contracte concomitent cu derularea 
procedurii de achiziție în situații urgente ce necesită continuarea acestora, cum ar fi calamitățile naturale. 
 
 Cu scopul de a reduce numărul de contestații nejustificate şi de a garanta desfăşurarea procedurii de achiziție 
cu celeritate, prin această ordonanță s-au majorat taxele aferente depunerii plângerilor şi contestațiilor, într-o 
incercare de aliniere la practica europeană actuală. 

 
 

Sursă: O.U.G. nr. 45/2018 modifică  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale,  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Legea nr. 
101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru 
organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. 

  

http://www.cdep.ro/
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3. Proiect: stop acțiunilor la purtător!  
 

Guvernul României a adoptat proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării 

terorismului prin care acțiunile la purtător vor fi eliminate şi înlocuite cu acțiunile nominative. 

 

Potrivit acestuia, neîndeplinirea obligației de conversie a  acţiunilor la purtător în acţiuni nominative a 

societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în registrul comerţului in termen de 18 luni de la 

intrarea în vigoare a legii va atrage dizolvarea acestora. 

 

De asemenea, sub incidența aceleiaşi legi, entitățile raportoare au obligația de a transmite informări către 

Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în cazul tranzacțiilor suspecte şi a tranzacțiilor 

cu sume în numerar, în lei sau în valuta, a caror valoare reprezintă echivalentul în lei a cel puțin 10.000 euro. 

 
Sursă: proiectul de Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, adoptat de 
catre Guvernul Romaniei in data de 31 mai 2018, nepublicată încă în Monitorul Oficial. 

 
4. Comisia Europeană a emis o propunere de modificare a Directivei privind 
TVA în ceea ce privește impozitarea comerțului între statele membre 
 

Pe scurt, unele dintre principalele aspecte care urmează să fie modificate sunt: 

 

▪ Conceptul de achiziție intracomunitară de bunuri ca operațiune supusă TVA va fi eliminată. Se 

propune ca o livrare transfrontalieră de bunuri B2B în interiorul Uniunii, dintr-un stat membru către  alt 

stat membru, să conducă la o singură tranzacție în scopuri de TVA: o livrare de bunuri în interiorul 

Uniunii. Printre excepțiile de la această regulă putem enumera, de exemplu: livrări de bunuri cu 

asamblare sau instalare, anumite livrări de bunuri care sunt scutite. 

 

▪ Pentru livrările de bunuri în interiorul Uniunii, furnizorul va fi, în principiu, obligat la plata TVA în statul 

membru de sosire a bunurilor. Astfel, furnizorul va colecta TVA în cota aplicabilă în acel stat membru. 

Excepții de la această regulă sunt aplicabile în anumite situații, inclusiv în situația în care clientul este 

o persoană impozabilă atestată (i.e. îndeplinește anumite criterii). În acest caz, clientul va plăti TVA 

datorată prin taxare inversă în statul membru de sosire a bunurilor. 

 

▪ Livrările de bunuri în interiorul Uniunii nu ar mai trebui să fie incluse în declarațiile recapitulative, ci în 

sistemul de raportare on-line (ghișeul unic). Obligația de a depune declarații recapitulative este, prin 

urmare, menținută doar pentru servicii. 

 

Data prevăzută pentru intrarea în vigoare a acestei propuneri este 1 iulie 2022. 

 

Sursa: Propunere de Directivă A Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește 

introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea 

comerțului dintre statele membre, Bruxelles, 25.5.2018 / COM (2018) 329 final 
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5. România a aprobat Acordul Multilateral al autorităților competente privind 
schimbul de rapoarte pentru fiecare țară în parte 

 

În data de 20.06.2018  a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern prin care se aprobă Acordul Multilateral al 

Autorităților Competente privind Schimbul de Rapoarte Pentru Fiecare Țară În Parte (“rapoarte CbC”), semnat 

pe 19.12.2017 la București. 

 

În baza acestui Acord, autoritățile române vor efectua schimb automat anual de rapoarte CbC primite din 

partea entităților raportoare rezidente fiscal în România cu celelalte autorități competente ale jurisdicțiilor cu 

care Acordul este în vigoare și în care, pe baza informațiilor din raportul CbC, una sau mai multe entități 

constitutive ale grupului de întreprinderi multinaționale al entității raportoare sunt fie rezidente în scopuri 

fiscale, fie se supun regulilor fiscale corespunzătoare activității desfășurate prin intermediul unui sediu 

permanent.  

 

Informațiile primite în baza Acordului rămân confidențiale şi sunt utilizate numai în scopul evaluării riscurilor 

mari în domeniul prețurilor de transfer, precum şi a altor riscuri referitoare la erodarea bazei impozabile şi 

transferul profiturilor, precum şi al efectuării de analize economice şi statistice. 

 

Acordul intră în vigoare între două autorități competente în anumite condiții. Lista autorităților competente 

semnatare ale Acordului, precum și lista autorităților competente între care Acordul este în vigoare sunt 

publicate pe site-ul web al OECD.  

 

Sursa: HG nr. 387/2018 pentru aprobarea Acordului Multilateral al autorităților competente privind schimbul 

de rapoarte pentru fiecare țară în parte, semnat la București la 19 decembrie 2017, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 507/20.06.2018 

 

 

6. TVA aferentă avansurilor plătite pentru achiziții care nu mai au loc poate fi 
dedusă în anumite condiții 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis recent hotărârea în cazul a două persoane fizice germane, 

înregistrate ca persoane impozabile, care au plătit avansuri pentru achiziția unor bunuri de la doi furnizori 

germani. Aceștia din urmă au intrat in insolvență, nu au mai livrat bunurile și nu au restituit avansurile. 

 

Cele două persoane fizice au solicitat autorităților fiscale germane restituirea TVA aferente avansurilor, însă 

solicitările le-au fost refuzate.  

 

Curtea a hotărât că unui potențial cumpărător nu ii poate fi refuzat dreptul de deducere a TVA aferente unei 

achiziții care nu mai are loc dacă acest avans a fost plătit și încasat și, la momentul plății, toate elementele 

pertinente ale viitoarei livrări puteau fi considerate ca fiind cunoscute de cumpărător, iar livrarea acestor bunuri 

apărea astfel ca fiind certă. 
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Pe de altă parte, în cazul în care cumpărătorul știa sau ar fi trebuit să știe că livrarea era incertă, dreptul de 

deducere a TVA ar putea fi refuzat. 

 

Sursa: Hotărârea CJUE în cazurile conexe C-660/16 - Finanzamt Dachau contra Achim Kollross și C-661/16 

- Finanzamt Goppingen contra Erich Wirtl 

 

 
7. Curtea Europeană de Justiție a decis că TVA aferentă unor achiziții 

efectuate într-o perioadă supusă inspecției fiscale poate fi dedusă 
 

Societatea Zabrus Siret SRL din România a fost supusă unei inspecții fiscale în materie de TVA pentru 

perioada mai - noiembrie 2014. După finalizarea acestei inspecții, societatea a solicitat rambursarea 

următoarelor sume: 

 

▪ O sumă înregistrată ca urmare a unei corecții a decontului de TVA aferent unei luni verificate; 

 

▪ O a doua sumă înregistrată ca urmare a unor corecții efectuate în 2015 cu privire la tranzacții 

desfășurate în 2014, pentru care societatea a identificat documentele justificative după finalizarea 

inspecției fiscale menționate. 

 

Societatea a fost supusă unei noi inspecții fiscale, în urma căreia autoritățile fiscale române au refuzat să 

ramburseze cele două sume pe considerentul că acestea se referă la tranzacții desfășurate într-o perioadă 

fiscală care a fost deja verificată. 

 

Curtea a hotărât că, în cazul în care dreptul de deducere este exercitat (prin corecție) în cadrul termenului de 

prescripție, acesta nu poate fi refuzat pentru simplul motiv că aceste corecții se referă la o perioadă care a 

făcut deja obiectul unei inspecții fiscale. 

 

Sursa: Hotărârea CJUE în cazul C-81/17 - Zabrus Siret SRL împotriva Direcției Generale Regionale a 

Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
  

https://www.tpa-group.com/
https://www.tpa-group.com/
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Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

http://www.tpa-group.ro  

http://www.tpa-group.com  
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