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Când ne putem „ciocni” cu Fiscul?

În activitatea zilnică – întocmirea formalităților vamale, solicitare fișă pe plătitor, verificarea
portalului ANAF
Conformare – activitatea contabilă zilnica/lunară: evidențiere tranzacții, preluare documente
justificative, întocmire și depunere declarații, plata taxelor și impozitelor, verificarea legislației,
etc.
Inspecție fiscală de fond – verificarea realizată de organele fiscale asupra tuturor taxelor și
impozitelor pentru a stabili gradul de conformare al contribuabililor cu prevederile legislației
aplicabile. Termenului de prescripție pentru stabilirea de creanțe fiscale este de 5 ani (termenul
de prescripție de 5 ani implică în fapt 6 ani potențial expuși controlului, conform modalității de
calcul a termenului de prescripție; Atenție, anul 2012 nu este prescris! ). Este anunțat de către
autorități.
Inspecție fiscală parțială – verificarea realizată de organele fiscale asupra unor taxe și/sau impozite
(TVA, impozit pe profit, impozit pe microîntreprindere, impozit pe venit, accize) pentru a stabili
gradul de conformare al contribuabililor cu prevederile legislației aplicabile. Termenului de
prescripție pentru stabilirea de creanțe fiscale este de 5 ani. Este anunțat de către autorități.

Când ne putem ciocni cu Fiscul?

Rambursare de TVA sau restituire de accize – în cazul în care poziția de TVA este de rambursare,
se poate proceda la solicitarea rambursării taxei. În cazul accizei pentru carburant, la solicitarea
contribuabilului se poate obține restituirea accizelor.
Control inopinat – controlul inopinat se realizează fără înștiințarea contribuabilului și este
demarat de regulă atunci când există suspiciuni de încălcare a legislației fiscale. Control încrucișat
constă în verificarea documentelor și operațiunilor, în corelație cu cele deţinute de persoana sau
entitatea supusă unui control fiscal. Se finalizează cu întocmirea unui proces-verbal asupra căruia
contribuabilul își poate exprima punctul de vedere.
Control Antifraudă – control tematic fără înștiințare ce vizează legalitatea activităților desfășurate,
existența și autenticitatea documentelor justificative. Este diferit de o inspecție fiscală, se
finalizează cu întocmirea unui proces-verbal ce poate stabili măsuri asigurătorii și poate fi urmat
de o inspecție fiscală.

Cum ne protejăm?
Cunoaștem legislația fiscală sau ne asigurăm ca suntem înconjurați de persoane cu expertiză
crescută în domeniul fiscal

Cunoaștem obligațiile și drepturile ce ne revin în ceea ce privește legislația fiscală

Cunoaștem modificările ce apar, comunicatele ANAF și propunerile de modificări legislative
cu impact pentru activitatea societății

Suntem la curent cu strategia administrației fiscale, observam direcțiile și rezultatele

Apelăm la personal calificat – consultanți fiscali

Cum ne protejăm?

Inspecția fiscală
în timpul inspecției
înainte de inspecție

în cursul activității

Cum ne protejăm?
Recomandare! Pregătirea în cursul desfășurării activității!
Anumite documente/acțiuni realizate în cursul normal al activității, ca proceduri interne, reduc semnificativ
efortul depus în timpul inspecției fiscale

Deductibilitate cheltuieli și deductibilitate
TVA – scopul activității economice
Susținerea necesității cheltuielilor
Întocmirea din timp a anumitor documente
justificative (foi de parcurs, ordine deplasare,
casare mijloace fixe, etc.)

Existența documentelor justificative
Verificarea furnizorilor – activ/inactiv
Existență documente scutiri TVA

Cum ne protejăm?
Recomandare! Pregătirea în cursul desfășurării activității!
Anumite documente/acțiuni realizate în cursul normal al activității, ca proceduri interne, reduc semnificativ
efortul depus în timpul inspecției fiscale

Existența declarațiilor vamale de import și a documentelor care atestă plata TVA către bugetul de
stat în cazul importurilor;
Existența facturilor în original, urmărirea corelării informațiilor din facturi, declarații, jurnale de
cumpărări/vânzări, balanțe;

Cum ne protejăm?
Recomandare! Pregătirea în cursul desfășurării activității!
Anumite documente/acțiuni realizate în cursul normal al activității, ca proceduri interne, reduc semnificativ
efortul depus în timpul inspecției fiscale

Dosarul Prețurilor de Transfer

Vizează companiile care fac
parte dintr-un grup de firme

Pregătirea unui dosar care să
documenteze tranzacțiile cu
părți afiliate

Cum ne protejăm?

Relația de afiliere

soț/soție, rude
până la gradul III

minim 25% direct sau
indirect

minim 25% direct sau
indirect

minim 25%

Cum ne protejăm?

Dosarul prețurilor de transfer

întocmire contemporană (atenție, nu depunere!) în cazul marilor contribuabili care desfășoară tranzacții
intra-grup ce depășesc pragurile valorice specifice; termen de 10 zile din momentul solicitării pentru a-l
pune la dispoziție;

recomandăm întocmirea dosarului prețurilor de transfer din timp și în cazul celorlalți contribuabili, având
în vedere termenele maxime de 60 de zile ce pot fi acordate pentru întocmire și 30 de zile prelungire și
procedura complexă necesară întocmirii documentației:
§ solicitarea ofertelor din partea consultanţilor;
§ selectarea consultantului;
§ analizarea şi negocierea contractului;
§ centralizarea şi furnizarea informaţiilor;
§ analizarea informaţiilor despre piaţă; şi
§ redactarea dosarului în sine.

Cum ne protejăm?
Acțiuni pentru protecție

Conduceți cu grijă – Stabiliți norme și proceduri interne de asigurare a conformității fiscale, vă
informați din surse sigure. Încercați să fiți prudent dar nu există un confort ca nimic nu s-ar
putea întâmpla.
ITP - Analiza de risc fiscal generală realizată de către expert, pe baza unor interviuri cu
personalul de management/personalul financiar și revizia unei selecții de documente
(contracte, facturi, documente justificative etc.).
Revizie tehnică – Analiză de risc fiscal amănunțită realizată de către expert, pentru perioade
neacoperite de inspecție (analiză mai detaliată pe diferite paliere de detaliu).
Revizie tehnică periodică – Analiză de risc fiscal contemporană realizată de către expert,
semestrială sau anuală (analiză pe diferite paliere de detaliu și prezență continuă a expertului).
Full CASCO – Analiză de risc fiscal, suport fiscal din partea unor experți și asistență la inspecție
fiscală. Consultarea expertului pentru suport în activitatea curentă a societății și chiar
participarea acestuia la deciziile cheie ale societății.

Cum ne protejăm?

Inspecția fiscală
în timpul inspecției
înainte de inspecție

Ulterior primirii avizului de inspecție fiscală
üputeți întocmi/colecta documentele care vă lipsesc
(inclusiv pe parcursul inspecției fiscale), în măsura timpului
disponibil (foarte grea sarcina pentru întocmirea anumitor
documente precum foi de parcurs sau ordine de
deplasare);

în cursul activității

üpână la momentul începerii inspecției fiscale (data
înscrisă în aviz), puteți depune declarații rectificative;
üorganizați documentația de bază ce va fi pusă la dispoziția
organelor de inspecție fiscală (sumarizată în slide-ul
următor).

Cum ne protejăm?
Documente și informații de bază necesare în cursul desfășurării inspecției fiscale
§

Registrul Unic de Control;

§

Declarațiile de TVA (D300, D390 si D394)

§

Balanțele de verificare;

§

Jurnalele de vânzări și cumpărări

§

Registrele jurnal;

§

§

Registru de casă;

Declarația 101, precum și declarații
rectificative aferente (dacă este cazul)

§

Declarații/decizii de impunere – taxe locale

§

Rapoarte de inspecție fiscală și deciziile de impunere încheiate de către autoritățile fiscale,
precum și eventualele obiecțiuni formulate (dacă este cazul);

§

Registrul de evidență fiscală, în care să fie detaliat modul de calcul al rezultatului fiscal, cu
detalierea cheltuielilor nedeductibile și a veniturilor neimpozabile;

§

Registrul mijloacelor fixe;

§

Modul detaliat de calcul al amortizării fiscale;

§

Istoricul pierderilor fiscale reportate din perioadele anterioare (detaliat pe fiecare
perioadă/ an fiscal), dacă este cazul.

Cum ne protejăm?

Inspecția fiscală
în timpul inspecției
înainte de inspecție
§ Să cunoașteți drepturile și obligațiile;
§ Să alocați persoanele potrivite pentru a gestiona relația cu
autoritățile fiscale;
§ Să luați în considerare cele 10 recomandări practice;

în cursul activității

Cum ne protejăm?
10 recomandări practice
Prezentați documentele solicitate de organele de inspecție fiscală într-un mod organizat, care să le
ușureze parcurgerea acestora – nu oferiți bibliorafturi de documente, ci doar cele solicitate.
Nu implicați multe persoane în discuțiile cu autoritățile fiscale, ci doar persoanele care au o
înțelegere corectă și completă a activității societății și a modului intern de operare.
Comunicați deschis și eficient cu echipa de inspecție fiscală – solicitați clarificări unde este cazul și
explicați situațiile în care anumite documente pot fi prezentate doar într-un anume termen (de
exemplu, solicitarea certificatelor de rezidență fiscală).
Solicitați periodic un status al inspecției fiscale.

Un consultant fiscal poate fi de ajutor, mai ales în expunerea de motive în cadrul unor tranzacții
complexe.

Cum ne protejăm?
10 recomandări practice
Fiți la curent cu drepturile și obligațiile pe care le aveți în cadrul unei inspecții fiscale.

Inspecția fiscală trebuie să cuprindă doar taxele și impozitele prevăzute în avizul de inspecție fiscală
(în cazul în care nu este extinsă) – asigurați-vă de aceasta.
Exprimați-vă punctul de vedere asupra constatărilor echipei de inspecție fiscală în primul rând pe
parcursul inspecției și apoi pe proiectul raportului de inspecție fiscală, în termenul legal.
Acordați mare atenție informațiilor furnizate în cadrul notelor explicative solicitate de echipa de
inspecție.

Fiți prietenoși!

De ce să ne pregătim?

2016

*Sursă site ANAF – Rapoarte anuale de activitate

2017

De ce să ne pregătim?

2 februarie 2018
ANAF a colectat cu 1,62 miliarde lei mai mult decât în ianuarie 2017
În prima lună a anului 2018, ANAF a colectat venituri bugetare în sumă totală de 19,73 miliare lei, cu 1,62
miliarde lei mai mult decât în ianuarie 2017 – o creștere de 8,9%.
Planul de încasări al ANAF pentru anul 2017 a fost de 214,37 miliarde lei și s-au încasat 214,95 miliarde lei
– cea mai mare încasare anuală realizată de ANAF din anul 2003, anul înființării instituției, până în prezent.
Liniile de acțiune au vizat verificarea cu prioritate a contribuabililor cu potențial ridicat de evaziune și
fraudă fiscală, precum și monitorizarea și intervenția operativă în domeniile cu grad ridicat de risc la
evaziune fiscală (produse accizabile, achiziții intracomunitare, operațiuni de import și export).
Au fost desfășurate controale inopinate și acțiuni specifice pentru controlul activităților sezoniere și acțiuni
tematice de control desfășurate în colaborare cu alte instituții.
În 2018 va continua implementarea măsurilor de îmbunătățire a colectării și a conformării voluntare, cu
accent pe simplificarea și transparentizarea proceselor interne și creșterea calității serviciilor furnizate de
către ANAF.
*Sursă site ANAF – Comunicate de presă

Planificare fiscală
Ce înseamnă planificarea fiscală?
§

Planificarea fiscală este o practică în linie cu prevederile juridice ce poate fi aplicată de societăți pentru
a reduce taxele sau a amâna plata acestora;

§

Se aleg cele mai potrivite alternative încât să pot fi reduse taxele sub rezerva respectării prevederilor
fiscale;

§

Linia dintre planificare fiscală și evitarea taxelor, sau chiar mai rău evaziune fiscală este foarte subțire!

§

Având în vedere ca planificare fiscală reprezintă totalitatea măsurilor și strategiilor fiscale de care o
companie poate beneficia, atunci când caută cele mai bune alternative companiile trebuie să analizeze
impactul fiscal pe fiecare taxă în parte întrucât pot exista interferențe.

Puncte cheie
§

Substanța tranzacțiilor;

§

Prevalența substanței asupra formei și a economicului asupra juridicului;

§

Artificialitate;

§

O practică ce nu respectă cele de mai sus poate fi privită ca o practică de evitare a taxelor sau chiar o
practică de evaziune fiscală.

Planificare fiscală

Procese și beneficii
§

Proces complex ce implică o analiză amplă a activității societății și a obiectivelor de management;

§

Generează beneficii pe termen lung și nu oferă rezultate rapide;

§

Procesul implică utilizarea stimulentelor, scutirilor și beneficiilor fiscale, precum și a jurisdicțiilor
„prietenoase”;

§

Vizează restructurarea business-ului încât să se obțină avantaje fiscale legale în cursul desfășurării
activității sau pentru un potențial „exit”

§

Pregătirea societății înaintea unor operațiuni complexe: fuziuni, divizări, vânzări, cooptare noi asociați,
atragere investitori.

Planificare fiscală

Studii de caz

Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor

Impozit pe profit

§

Impozit pe venit!

§

§

Nedeductibilitate cheltuială (cheltuieli
pentru activitatea economică!)

Impozit pe profit!

§

Deductibilitate cheltuială (condiții!)

§

3% impozit pe venit (fără angajați)

§

16% impozit pe profit

§

1% impozit pe venit (minim un angajat)

§

Plafon: 1.000.000 euro

Planificare fiscală

Studii de caz

Metoda de amortizare
§

În funcție de tipologia activității
economice este util să se analizeze ce
tip de amortizare se poate aplica:
liniară, accelerată sau degresivă

§

Cu respectarea unor condiții se poate
opta pentru accelerarea accelerată
ceea ce ar atrage o deductibilitate mai
rapidă a cheltuielilor;

§

Impact asupra profitului contabil dividende

Scutirea pentru profitul reinvestit
§

Legislația fiscală prevede un beneficiu
fiscal ce vizează scutirea de impozit pe
profit pentru profitul reinvestit;

§

Pentru a putea aplica beneficiul fiscal,
profiturile trebuie utilizate pentru a
achiziționa
elemente
precum:
echipamente
pentru
industria
producătoare,
echipamente
IT,
software (în anumite condiții)

Planificare fiscală

Studii de caz

Grup fiscal unic
§

§
§

Grup de persoane impozabile stabilite
în România independente din punct de
vedere juridic dar în strânsă legătură
din punct de vedere organizatoric,
financiar și economic;
Conservarea fluxurilor de numerar din
TVA (consolidarea poziției de TVA);
Perioadă minimă de doi ani – atenție
strategie de business.

Beneficii vs salarii
§

Legislația fiscală prevede o serie de
beneficii salariale cu model de
impozitare favorabil;

§

Acordarea de beneficii salariale cu
impozitare favorabil în loc de a acorda
bonusuri salariale;

§

Asigurări de sănătate, contravaloare
transport de la și la locul de muncă,
contravaloare
servicii
turistice,
vouchere de vacanță, etc.

Vă mulțumesc!
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Darian DRS Tax
e-mail: oana.rada@darian.ro
telefon: +40 766 534 231

